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BE THE CHANGE: 
Gendergelijkheid in 
de muziekindustrie
Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen
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Opmerking: Verwijzingen naar het gemiddelde binnen de industrie houden alleen rekening met de antwoorden van 
respondenten binnen dit onderzoek

DE PERCEPTIEKLOOF
Er bestaat in de muziekindustrie een duidelijke kloof 
tussen hoe we aannemen dat professionals en artiesten 
uit de industrie het wereldje beleven, en wat de 
werkelijkheid is. Net iets minder dan 60% van de 
artiesten en professionals uit de industrie is van mening 
dat genderdiscriminatie een groot probleem vormt binnen 
de branche. Vrouwen en non-binaire1 personen krijgen 
eerder te maken met genderdiscriminatie (respectievelijk 
+28% en +46%) in vergelijking met mannen (32% minder 
waarschijnlijk).

SEKSUELE INTIMIDATIE EN 
MISBRUIK
Er vindt een alarmerende hoeveelheid seksuele intimidatie 
en misbruik plaats in de muziekindustrie, vaak met 
vrouwen en gender-expansive personen als slachtoffer, 
zonder de juiste hulp voor slachtoffers en consequenties 
voor daders. Vrouwen (34%), transgender personen (42%) 
en non-binaire personen (43%) in de branche melden dat 
ze het slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie of 
misbruik tijdens hun werk in de muziekindustrie.

IDENTITEIT EN 
INTERSECTIONALITEIT
Genderdiscriminatie is niet het enige probleem. Er vindt 
ook discriminatie van andere gemarginaliseerde groepen 
plaats. Onvoldoende vertegenwoordiging en tokenisme 
zorgen voor een slechte positie voor vrouwen en 
gender-expansive personen in de muziekindustrie. 
Vrouwen uit minderheidsgroepen zijn bijvoorbeeld 114% 
vaker dan gemiddeld van mening dat beslissingen over 
hun aanstelling deels zijn gebaseerd op hun raciale, 
etnische of tribale afkomst, of hun land van herkomst.

Belangrijkste 
bevindingen

GEZONDHEID EN WELZIJN
Problemen met mentale gezondheid komen vaak voor bij 
vrouwen, non-binaire en transgender personen in de 
muziekindustrie. Vrouwen (76%), transgender personen 
(82%) en non-binaire personen (89%) worstelen allemaal 
vaker dan gemiddeld met hun mentale gezondheid nadat 
ze aan de slag zijn gegaan in de muziekindustrie. 
Personen met een beperking krijgen daarnaast te maken 
met gebrekkige aanpassingen en resourcing in de 
industrie.

ERKENNING EN COMPENSATIE
De inkomstenkloof is nog steeds een reëel probleem voor 
vrouwelijke en gender-expansive professionals en creators 
in de muziekbusiness. Deze kloof staat vaak bloeiende 
carrières in de weg. Ruwweg de helft (53%) van de 
personen die in de branche werken, is het ermee eens dat 
cisgender2 mannen meer betaald krijgen dan anderen in 
de muziekindustrie. De helft van de vrouwen vindt dat er 
onvoldoende waardering wordt getoond voor hun eigen 
carrière of die van iemand die ze kennen, hetgeen het 
verdienpotentieel in de industrie negatief beïnvloedt.

LEIDERSCHAP
Er zijn minder vrouwen en gender-expansive personen die 
hoge posities bekleden in de muziekindustrie. De weg 
naar leidinggevende functies is voor hun nog altijd vol 
obstakels. 58% van de personen met wie we spraken, is 
het er niet mee eens dat iedereen een gelijke kans heeft 
om te slagen in de muziekindustrie. Vrouwen (+30%), 
personen uit ondervertegenwoordigde etnische 
groeperingen (+30%) en transgender personen (+74%) 
maken allemaal minder kans op een promotie.

KANSEN OM EEN STAP VOORUIT TE 
ZETTEN
Vrouwen (+42%) en transgender personen (+98%) in de 
industrie geven vaker aan dat ze geen toegang hebben tot 
professionele training of ontwikkelingsmogelijkheden. De 
sector is momenteel geen uitnodigende plek om in te 
beginnen: slechts 41% van de professionals en creators 
uit de sector beveelt op dit moment een carrière in de 
muziekindustrie aan (nog eens 22% zou een carrière in de 
industrie aanraden als er stappen vooruit zouden worden 
gezet op het gebied van gendergelijkheid).

1NON-BINAIR (OF NIET-BINAIR): EEN PERSOON DIE ZICH IDENTIFICEERT MET EEN GENDERIDENTITEIT DIE 
NIET VOLLEDIG MANNELIJK OF VROUWELIJK IS (DIE DUS BUITEN DE BINAIRE GENDERVERDELING LIGT).

2 CISGENDER: EEN PERSOON VAN WIE DE GENDERIDEINTEIT OVEREENKOMT MET HET TOEGEKENDE 
GEBOORTEGESLACHT.
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Aanbevelingen
VOOR DE MUZIEKINDUSTRIE
Evalueer de huidige stand van zaken in de industrie 
door onderzoek uit te voeren en te bestuderen op het 
gebied van gendergelijkheid in deze sector. Je kunt het 
volledige onderzoek BE THE CHANGE: Gendergelijkheid 
in de muziekindustrie hier lezen.

Onderzoek de huidige samenstelling op het gebied 
van gender van leidinggevende teams, besturen en het 
hogere management en zorg voor een meer diverse 
vertegenwoordiging binnen dergelijke teams, om te 
zorgen voor een betere weerspiegeling van de gehele 
muziekindustrie.

Moedig de dialoog over gendergelijkheid aan binnen 
de industrie door ruimte te bieden voor gesprekken 
(bijvoorbeeld in workshops, inloopuren bij een externe 
expert, enzovoort) en door mensen te laten leren zonder 
angst voor vergelding of gevolgen omdat ze 'het niet goed 
deden'.

Beloof om je in te zetten voor een meer inclusieve 
industrie door de vertegenwoordiging van verschillende 
genders te verbeteren binnen alle lagen en sectoren van 
de muziekindustrie.

Boek vaker vrouwen en gender-expansive creators en 
producers voor live muziekoptredens en neem achter de 
schermen meer diverse creators in dienst als 
producers, songwriters, technici of in andere functies, om 
zo te werken aan een meer gelijke 
gendervertegenwoordiging.

Maak meer veilige omgevingen (of 'safe spaces') 
beschikbaar voor creators om hun werk op te nemen, te 
promoten en uit te voeren. Maak bijvoorbeeld meer tijd 
overdag beschikbaar in opnamestudio's, wijs drugs- en 
alcoholvrije gebieden aan bij muziekpodia, open studio's 
die alleen bedoeld zijn voor vrouwen en gender-expansive 
personen, enzovoort.

Kom nu in actie! Onderteken de wereldwijde Keychange 
Pledge om te beloven een persoonlijk stappenplan te 
ontwikkelen om gelijke vertegenwoordiging in de 
muziekindustrie te verbeteren.

VOOR HR/MANAGEMENT
Zet je in voor transparantie in salarissen bij 
functieomschrijvingen, gelijke betalingen voor gelijke 
werkzaamheden, ongeacht gender, en het diverser 
maken van sollicitatiecommissies, zodat ze een betere 
reflectie zijn van de gehele muziekindustrie.

Stel duidelijke verbeteringstrajecten op en investeer in 
mogelijkheden voor training en carrièreontwikkeling voor 
vrouwen en gender-expansive professionals en creators 
uit de industrie.

Maak trainingen over het voorkomen van seksuele 
intimidatie en over gendergevoeligheid verplicht voor 
alle werknemers uit de sector.
Zorg voor vergeldingsvrije en anonieme omgevingen, 
zowel online als fysiek, waar gevallen van discriminatie in 
de muziekindustrie kunnen worden gemeld.

Zorg voor vergeldingsvrije en anonieme omgevingen, 
zowel online als fysiek, waar gevallen van discriminatie in 
de muziekindustrie kunnen worden gemeld.

Bied hulpbronnen voor mentale gezondheid aan en 
zorg voor aanpassingen voor personen met een 
beperking in alle omgevingen gerelateerd aan de 
muziekindustrie (bijvoorbeeld in studio's, tijdens tournees, 
enzovoort), en maak gebruik van externe bronnen, zoals 
Safe Tour. Als je direct hulp nodig hebt, bezoek je de 
International Association for Suicide Prevention, 
Helpline Direct-Link of de Trans Lifeline (alleen VS en 
Canada).

Kom nu in actie! Check deze professionele marketplaces 
en profielen die vrouwen en gender-expansive creators en 
industrieprofessionals in de spotlights zetten: De INPINK 
Marketplace van Gritty in Pink, Sound Girls, She Is The 
Music, Amplify Her Voice en meer.

https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.safetour.org/
https://www.safetour.org/
https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://findahelpline.com/i/iasp
https://findahelpline.com/i/iasp
https://translifeline.org/
https://inpink.com/
https://inpink.com/
https://soundgirls.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://www.amplifyhervoice.org/
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Aanbevelingen

VOOR MANNEN
Als je niet weet waar je moet beginnen, vraag je vrouwen 
en gender-expansive personen binnen je organisatie wat 
je kunt doen om ze te ondersteunen.

Laat je horen en onderneem concrete acties om 
collega-professionals en -creators uit de industrie te 
ondersteunen, te promoten en te helpen.

Je kunt vrouwen en gender-expansive creators en 
industrieprofessionals werven en in dienst nemen om 
diverse teams en perspectieven te ontwikkelen.

Informeer jezelf over de huidige situatie van vrouwen 
en gender-expansive personen in de muziekindustrie, 
die het gevolg is van een lange geschiedenis van 
discriminerende praktijken in de branche.

Gebruik jouw geprivilegieerde positie ter ondersteuning 
van de carrières van vrouwen en gender-expansive 
personen, door invloed in de industrie te herverdelen 
onder alle genders.

Kom nu in actie! Spreek je uit tegen directe en online 
genderdiscriminatie tegen vrouwen en gender-expansive 
personen binnen de muziekindustrie.

VOOR VROUWEN EN 
GENDER-EXPANSIVE PERSONEN
Spreek je uit over kwesties gerelateerd aan veiligheid 
en ongelijkheid in de muziekindustrie door gevallen van 
genderdiscriminatie te melden die je zelf hebt 
meegemaakt of waarvan je getuige was.

Voor leidinggevenden: neem een mentorrol aan voor 
andere vrouwen en gender-expansive personen om de 
volgende generatie leidinggevenden in de muziekindustrie 
te helpen door te groeien.

Kom nu in actie! Bouw aan of neem deel aan netwerken 
in de muziekindustrie (Women in Music, SheSaidSo, 
Color of Music Collective, Queer Capita, enzovoort) en 
maak gebruik van hun hulpbronnen voor professionele 
ontwikkeling en hun mogelijkheden om je netwerk uit te 
breiden

VOOR CREATORS
Kies je team zorgvuldig en werk samen met 
organisaties, agenten en managers die hebben beloofd 
zich in te zetten voor gendergelijkheid (bijvoorbeeld het 
Reeperbahn Festival, dat de Keychange Pledge voor 
gendergelijkheid heeft ondertekend).

Neem vrouwen en gender-expansive personen aan 
voor functies die traditioneel vaker door mannen worden 
bekleed (bijvoorbeeld producers, geluidstechnici, roadies, 
enzovoort). Organisaties als #BookMoreWomen en 
Diversify The Stage zijn geweldige voorbeelden van hoe 
je meer inclusief boeken in de praktijk kunt brengen.

Laat je stem horen in de wereld van liveoptredens om 
'het podium te delen' met vrouwen en gender-expansive 
personen, en zo kansen te bieden en creators met 
verschillende genders te ondersteunen.

Wijs omgevingen aan voor vrouwen en 
gender-expansive fans waar ze veilig kunnen genieten 
van livemuziek (bijvoorbeeld 'Girls to the Front', een 
initiatief van punkrockzangeres Kathleen Hanna).

Werk bij livemuziekevenementen samen met 
organisaties die proberen te zorgen voor een veilige 
omgeving voor vrouwen en gender-expansive personen 
(bijvoorbeeld Calling All Crows (HereForTheMusic) en 
Safe Spaces Now van UN Women UK).

Investeer in je eigen gezondheid en welzijn met behulp 
van services die beschikbaar zijn voor creators in de 
muziekindustrie (bijvoorbeeld Music Minds Matters, 
Backline en meer).

Kom nu in actie! Overweeg een inclusieve rider in 
gebruik te nemen, waarin wordt gevraagd om diverse 
vertegenwoordiging voor de optredende artiesten en hun 
crews.

https://www.womeninmusic.org/
https://www.shesaid.so/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.queercapita.com/
https://www.reeperbahnfestival.com/en/frontpage
https://www.reeperbahnfestival.com/en/frontpage
https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.bookmorewomen.com/
https://www.diversifythestage.org/
https://www.diversifythestage.org/
https://www.callingallcrows.org/
https://www.callingallcrows.org/hftm
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.musicmindsmatter.org.uk/
https://backline.care/
https://backline.care/

