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Tipsheet Mannenemancipatie 
 
 

Binnen mannenemancipatie wordt er gezocht naar nieuwe positieve en diverse invullingen van 

mannelijkheid en de rollen die stereotypisch worden toegeschreven aan jongens, meisjes, mannen en 

vrouwen. Of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, vaderschap, geweld, seksualiteit of 

seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen speelt vrijwel altijd een 

belangrijke rol. Mannenemancipatie is een kans voor mannen om bij te dragen aan sociale 

rechtvaardigheid en een eind te maken aan 

genderongelijkheid. Genderongelijkheid is nog steeds een 

groot probleem in onze samenleving en in onze 

persoonlijke levens. Mannenemancipatie is een manier om 

niet meer bij te dragen aan dit probleem, maar een 

onderdeel te zijn van de oplossing. Deze handreiking biedt 

tips en adviezen om in uw werk de rol van jongens en 

mannen een betekenisvolle plek te geven. 

 

Op het terrein van mannenemancipatie spelen er veel verschillende thema’s waaronder Geweld & 

Veiligheid, Arbeid & Zorg, Seksualiteit en Seksuele Diversiteit. Maar hoe kunnen we in beleid, 

interventies, projecten en onderzoek werken met mannen, mannelijkheid en mannen-emancipatie? 

Ondanks de veelzijdigheid van het mannenemancipatie, dienen de onderstaande vijftien tips als 

handvatten om in uw werkveld met mannenemancipatie aan het werk te gaan. 

 

1. Erken mannen als partner in emancipatie. Bij allerlei problemen waar burgers, professionals, 

organisaties en beleidsmakers zich over buigen, is het belangrijk om de vraag te stellen: hoe 

hebben mannen en mannelijkheid hiermee te maken? Hoe wordt het probleem wellicht 

(mede) veroorzaakt door jongens en mannen die proberen aan een bepaalde mannelijke rol 

te voldoen? En hoe beïnvloedt het probleem de rol en positie van jongens en mannen, hoe 

draagt het bij aan de beeldvorming over mannelijkheid? Modern emancipatiebeleid en 

emancipatieonderzoek moet zich richten op de inclusie van vrouwen, mannen en alle genders.  

 

2. Erken mannen als onderdeel van het probleem én van de oplossing. Het is belangrijk om 

zowel aandacht te besteden aan de problemen die mannen veroorzaken, als aan de problemen 

die mannen hebben. Mannen lopen tegen allerlei belemmeringen aan die te maken hebben 

met het strikte en soms destructieve keurslijf van mannelijkheid. Het privilege heeft een prijs. 

Daarnaast (mede) veroorzaken  mannen allerlei problemen, vanuit de kramp die verbonden is 

aan het bewijzen van 'echte mannelijkheid'. Mannenemancipatie maakt de twee zijden van 

deze medaille zichtbaar en ziet mannen als deel van de oplossing.  

 

3. Stel diversiteit en intersectionaliteit centraal. Voorkom dat projecten, beleid en andere 

initiatieven op het terrein van mannenemancipatie zich richten op mannen als één homogene 

groep.  Mannen zijn onderling enorm verschillend, je kan dus niet zomaar over mannen als een 

Mannelijkheid als deel van 

het probleem, mannen als 

deel van de oplossing. 
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eenduidige categorie spreken. Intersectionaliteit is ook binnen mannenemancipatie een 

kernbegrip: onder andere leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit en religie zijn hierin belangrijke 

factoren.  

 

4. Richt je op alle mannen. Alle mannen kunnen een bijdrage leveren aan het tegengaan van 

genderongelijkheid. Richt je daarom niet alleen op mannen die genderongelijkwaardig gedrag 

vertonen, die stereotiepe opvattingen uiten of hebben. Mannen hebben een belangrijke rol in 

het geven van het goede voorbeeld en in het aanspreken van andere jongens en andere 

mannen. Bijvoorbeeld in situaties van geweld kunnen omstanders en toeschouwers een 

actieve rol nemen in het voorkomen van en interveniëren bij geweld.  

 

5. Solidariteit met vrouwen. Mannenemancipatie en vrouwenemancipatie gaan hand in hand. 

Het is belangrijk dat mannen en vrouwen samenwerken en het is belangrijk dat mannen hierin 

leren van de rijke geschiedenis van de vrouwenbeweging. In situaties waar het expliciet gaat 

over de noden en behoeften van jongens en mannen stelt mannenemancipatie daar tegenover 

dat het ook essentieel is aan te sluiten bij de wereldwijde agenda voor vrouwenrechten en dat 

mannenemancipatie moet bijdragen aan de emancipatie van meisjes en vrouwen opdat het 

daar niet tegenin gaat.  

 

6. Wees je bewust van de voor- en nadelen van mannenemancipatie voor mannen. Geef 

mannen, vrouwen en de hele samenleving ook inzicht in de winst van mannenemancipatie 

voor mannen zelf. Maar voorkom hierin dat het debat/de beweging doorslaat naar het 

neerzetten van mannen als de slachtoffers van de vrouwenemancipatie. Dus maak inzichtelijk 

wat mannen te winnen hebben bij mannenemancipatie (doorbreking van rigide patronen van 

mannelijkheid, herwaardering van zorgtaken bij mannen, etc.) maar vergeet niet dat er een 

prijs is die mannen betalen bij het opgeven van privileges die mannen in deze wereld nou 

eenmaal hebben (het accepteren van grotere bestaansonzekerheid in de materiële, en 

bewustwording over - ook hun eigen rol in - seksisme en machtsongelijkheid).  

 

7. Stel de huidige invullingen van mannelijkheid ter discussie. Mannenemancipatie richt zich 

nadrukkelijk op het transformeren van de huidige invulling van mannelijkheid naar nieuwe 

invullingen die niet schadelijk zijn voor anderen (mannen en vrouwen) noch voor zichzelf. 

Hierbij is diversiteit het uitgangspunt. Om het potentiele van jongens en mannen ten volle te 

kunnen benutten moeten we uitgaan van ieders individuele uniciteit. 

 

8. Doorbreek het denken in ‘boys will be boys’. Een belangrijk onderdeel van 

mannenemancipatie is ook het doorbreken van de beeldvorming dat 'natuurlijke' verschillen 

tussen mannen en vrouwen ten grondslag zouden liggen aan de persoonlijke en 

maatschappelijke verschillen die tot problemen leiden. Onderzoeken die vermeende 

verschillen tussen mannen en vrouwen presenteren geven zonder uitzondering aan dat de 

overlap tussen mannen en vrouwen groter is dan de verschillen, en dat de verschillen tussen 

mannen en vrouwen onderling groter zijn dan de verschillen tussen de categorieën. Verschillen 
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tussen mannen en vrouwen worden vaak extra benadrukken ten koste van de aangetoonde 

overlap en onderlinge verschillen.  

 

9. Ontwikkel een gender sensitieve werkwijze. Veel beleid, projecten en organisaties richten 

richt zich al specifiek op mannen, zonder dat dit zo benoemd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan defensiebeleid. Door hiervoor te weinig oog te hebben, kunnen er (onbedoeld) 

verschillende effecten bereikt worden voor mannen en vrouwen. Wanneer we ons bewust zijn 

van deze verschillen effecten, kunnen we gaan werken aan de ontwikkeling van 

gendersensitief beleid. De noodzaak van gendersensitief beleid speelt daarom ook op andere 

terreinen dan alleen binnen het departement, projecten of organisaties gericht op 

emancipatie. 

  

10. Doorbreek stereotypering van alle genders. Reeds voor de geboorte, worden kinderen 

ingedeeld in één van slechts twee hokjes: je bent of een jongen, of een meisje, ofwel blauw 

ofwel roze. Aan deze indeling in twee categorieën worden vervolgens ook stereotype 

eigenschappen gehangen. Les één is: als je een jongen bent mag je niet meisjesachtig zijn, een 

man mag niet vrouwelijk zijn - en andersom: een meisje mag niet jongensachtig zijn, een vrouw 

niet mannelijk. We moeten ons bewust zijn van het bestaan van de huidige stereotypering en 

de negatieve, beperkende gevolgen hiervan voor jongens, meisjes, vrouwen en mannen 

erkennen. Zodoende kunnen we deze stereotypering doorbreken.  

 

11. Mannenemancipatie kan in alle domeinen een rol kan spelen. Mannenemancipatie richt zich 

op tenminste de volgende thema's: geweld, zorg, seksualiteit en seksuele diversiteit. Mannen 

en emancipatie en gendergelijkheid zou ook genormaliseerd moeten worden op andere 

thema’s zoals sport, religie, vervoer, defensie, milieubeleid, binnen vriendschappen, op 

kinderdagverblijven, scholen, in het bedrijfsleven, binnen de overheid, etc. 

 

12. Plaats mannenemancipatie in Nederland in een bredere context. Mannenemancipatie is 

ontwikkelingswerk, overal. Denk hierbij zowel aan de Europese en internationale context,  als 

aan regio’s binnen Nederland. Benut ervaringen opgedaan in de ene regio,  in het ontwikkelen 

van beleid, programma’s en projecten in andere regio’s.  

 

13. Wees je bewust van de huidige ongelijke waardering van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

Taken die traditioneel worden beschouwd als mannentaken (betaalde arbeid, competitie, 

onafhankelijkheid en kracht) worden hoger gewaardeerd dan taken die traditioneel worden 

beschouwd als vrouwentaken (onbetaalde arbeid, zorgzaamheid en empathie). Het wordt 

hoog tijd om deze ongelijke waardering op te heffen en in te zetten op zowel gelijke 

waardering van (wat we) vrouwelijkheid (noemen) en (wat we) mannelijkheid (noemen) én 

om deze eigenschappen gelijkelijk toegankelijk te laten zijn voor zowel mannen als vrouwen.   

 

14. Financier mannenemancipatie ook vanuit uit traditionele ‘mannenbudgetten’. Benut voor 

de financiering van mannenemancipatie niet enkel de mogelijkheden vanuit de regulieren 

emancipatiebudgetten. Vanuit de solidariteit met de vrouwen- en LHBT-emancipatie, moet er 



 
Handelingsperspectief Mannenemancipatie  
 
 
 

4 
 

niet een onevenredig beslag gelegd worden op de reeds beperkte en voortdurend onder druk 

staande budgetten voor vrouwenrechten. Ook de vrouwenrechtenagenda is nog lang niet 

voltooid. Idealiter zijn er aparte budgetten nodig voor vrouwenrechten, gender 

rechtvaardigheid en mannenemancipatie. Daarom moet mannenemancipatie ook 

gefinancierd worden vanuit traditionele 'mannenbudgetten' zoals veiligheid of financiën.  

 

15. Mannenemancipatie is verbinden. Mannenemancipatie richt zich op het verbinden van 

mannen en vrouwen, en mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mannenemancipatie richt zich op 

het verbinden van het persoonlijke en het politieke. Mannenemancipatie richt zich op het 

verbinden van het lokale, het nationale en het globale niveau. Mannenemancipatie richt zich 

op het verbinden van thema’s en domeinen.  

 

 

Meer lezen?  

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

met achtergrondinformatie over mannenemancipatie en de thema’s: arbeid & zorg, geweld, 

seksualiteit en seksuele diversiteit. Kijk op de website www.emancipator.nl voor meer factsheets, 

infographics en informatie over experts en projecten op het terrein van mannenemancipatie.  

Colofon 

Auteurs: Hanna Harthoorn en Veerle Weustink  ©Emancipator, voor mannen en emancipatie, 2016 

Downloaden: www.emancipator.nl    Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door   

Amsterdam, juni 2016      financiering van het ministerie van Onderwijs,  

        Cultuur en Wetenschap 

 

 

 

 

http://www.emancipator.nl/

