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Tipsheet Geweld & Veiligheid  

 
Mannenemancipatie op het terrein van geweld en 

veiligheid gaat over de relatie tussen geweld en de huidige 

invulling van mannelijkheid. Het gaat over de impact die 

het uitoefenen en ondergaan van geweld heeft op het 

leven van vrouwen, kinderen en mannen zelf. Hoe kunnen 

we in beleid, interventies, projecten en onderzoek werken 

met mannen, mannelijkheid en mannenemancipatie? Deze 

handreiking biedt tips en adviezen om in uw werk de rol 

van mannen een betekenisvolle plek te geven. 
 

Het thema Geweld & Veiligheid gaat over uiteenlopende vormen van geweld; geweld dat mannen 

zichzelf (leren) aandoen; geweld dat individuele mannen anderen aandoen in de privésfeer of in het 

openbaar; vormen van collectief geweld als hooliganisme, radicalisme en criminaliteit; institutioneel 

geweld door overheden tegen ofwel hun eigen burgers ofwel tegen (die van) andere staten. Bij geweld 

gaat het zowel om het voorkómen van geweld, het interveniëren tijdens geweld en het optreden nadat 

geweld heeft plaatsgevonden. Ondanks de veelzijdigheid van het thema Geweld & Veiligheid, dienen 

onderstaande tien tips als handvatten om in uw werkveld met mannenemancipatie aan de slag te gaan. 

 

1. Erken dat geweld (meestal) een mannenprobleem is. Er is een problematische relatie tussen 

geweld en de huidige invulling van mannelijkheid in de samenleving. Hierbij is het belangrijk 

om in het oog te houden dat meeste plegers van geweld mannen zijn, maar dat de meeste 

mannen geen geweldsplegers zijn. 

 

2. Stel de huidige associatie tussen mannen, mannelijkheid en geweld ter discussie en bevorder 

nieuwe, niet-gewelddadige invullingen van mannelijkheid via o.a. campagnes en trainingen. 

Het is belangrijk om hier al op jonge leeftijd mee te beginnen en ook jongens en meisjes 

positieve alternatieven aan te bieden voor stereotiepe m/v-invullingen. Wijs betrokken 

mannen en vrouwen op alternatieven. Individuen moeten leren om emoties op een andere 

manier vorm te geven en een andere oplossing te vinden dan geëmotioneerd en onder druk 

geweld toe te passen. 

 

3. Wees bewust van de verschillende rollen die mannen hebben. Besteed in de aanpak van 

geweld aandacht aan de rol die mannen (kunnen) spelen. Richt je hierin niet eenzijdig op 

mannen als pleger of mannen als slachtoffer van geweld. Op individueel niveau komen alle 

vormen van geweld voor. Maar hou hierbij wel aandacht voor de structurele en 

maatschappelijke genderpatronen die in geweldsdynamieken zichtbaar zijn.  

 

4. Betrek mannen actief in de aanpak van geweld. Mannen kunnen ook betrokken worden in 

aanpak zonder direct betrokken te zijn bij geweldsituaties. Mannen hebben een belangrijke 

rol in het geven van het goede voorbeeld én in het aanspreken van jongens en andere mannen. 

Geweld speelt een 

ontwrichtende rol in het 

leven van kinderen, vrouwen 

en mannen zelf 
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Het mannelijk stilzwijgen over geweld moet doorbroken worden. Hiervoor zijn wereldwijd 

allerlei tools ontwikkeld die met name jongens en mannen kunnen helpen om op een actieve 

wijze hun verantwoordelijkheid bij het voorkomen en tegengaan van geweld vorm te geven 

De White Ribbon Campagne is hiervan een goed en inspirerend voorbeeld dat wereldwijd met 

succes mannen mobiliseert en activeert om mannelijk geweld tegen vrouwen (en breder) te 

problematiseren. Momenteel werkt Emancipator aan de doorontwikkeling van de White 

Ribbon Campagne in Nederland. 

  

5. Neem mannelijk slachtofferschap serieus. Mannelijk slachtofferschap wordt nog te weinig 

serieus genomen, waardoor de betreffende mannen dubbele impact van het geweld ervaren 

en bovendien niet de benodigde hulp (kunnen) krijgen. 

 

6. Erken de diverse vormen van geweld. Op veel andere terreinen speelt het thema mannen, 

mannelijkheid en geweld een grote rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan terrorisme, racisme, 

oorlog en geweld in de openbare ruimte. Richt je daarom ook op vormen van geweld die 

minder als geweld gezien worden en daardoor meer geaccepteerd worden in de samenleving. 

Denk bijvoorbeeld aan fysiek geweld tussen mannen onderling. 

 

7. Bekijk het thema geweld ook in relatie tot andere thema’s. Benader het thema mannen en 

geweld niet als een geïsoleerd op zichzelf staand thema. Leg linken met andere 

beleidsterreinen zoals vaderschap en de herwaardering van zorgkwaliteiten bij mannen.  

 

8. Maak gebruik van een integrale aanpak. De complexiteit van genderdynamieken in de aanpak 

van geweld vraagt een systematische en holistische aanpak op het niveau van het individu, 

partnerrelaties, gezinnen, gemeenschappen, instituties en de samenleving. Hierbij moet ook 

mix van methoden en strategieën toegepast worden: projecten en campagnes gericht op 

bewustwording, preventie, gedragsverandering, mediacampagnes, beleidsontwikkeling etc. 

 

9. Ontwikkel gendersensitief preventiebeleid. De inzet voor het voorkomen van geweld kan zich 

richten op o.a. doorbreken van stereotiepe beeldvorming over typische mannen en 

vrouwenrollen en -gedrag. Maar ook op opvoeding, conflicthantering, doorbreken van 

legitimering van geweld, en het stimuleren van niet gewelddadige alternatieven voor mannen. 

 

10. Intensiveer de plegeraanpak. Naast de noodzakelijke inzet op ondersteuning en bescherming 

van slachtoffers moet er ook aandacht komen voor de preventie, de aanpak en het 

veroordelen van het gedrag van plegers. Wees hierin bewust van het verschil tussen het 

afwijzen en veroordelen van het gedrag van de pleger en van de pleger zelf. Behoud hierbij 

aandacht voor de diversiteit onder mannen en hou in interventies ruimte voor maatwerk. Bij 

het optreden nadat geweld heeft plaatsgevonden is het belangrijk zowel oog te hebben voor 

het slachtoffer als voor de dader, zonder dat aandacht voor de dader ten koste van de 

aandacht voor het slachtoffer gaat. Het is belangrijk oog te hebben voor de (vaak gegenderde) 

gevolgen van conflict en (huiselijk) geweld, voor zowel mannen als vrouwen. 
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Meer lezen? 

Wilt u meer lezen over mannenemancipatie? Emancipator heeft een handelingsperspectief ontwikkeld 

met achtergrondinformatie over mannenemancipatie en de thema’s: Arbeid & Zorg, Geweld & 

Veiligheid, Seksualiteit en Seksuele Diversiteit. Kijk op de website www.emancipator.nl voor meer 

factsheets, infographics en informatie over experts en projecten op het thema Geweld & Veiligheid. 
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