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VOORWOORD 

Na een periode van opbouwen, kennismaken, oriënteren, positioneren en het uitzetten van de 

eerste stappen, heeft Emancipator in 2016 het gevoel haar plek en positie in het Emancipatieveld 

steeds meer te vinden. Emancipator zet in vrijwel alle activiteiten in op verbinding en 

kennisuitwisseling. Verbinding tussen mannen en vrouwen, tussen het persoonlijke, professionele en 

het politieke, tussen verschillende domeinen (arbeid & zorg, geweld, seksualiteit en seksuele 

diversiteit) en tussen geografische regio’s (lokaal, landelijk, Europees en globaal).  

Naar ons gevoel is dit mooi gelukt: op de verschillende activiteiten hebben we veel diverse mensen 

bijeengebracht om samen ervaringen, wensen, idealen en noden uit te wisselen. Dit jaar heeft deze 

werkwijze geresulteerd in onder andere de ontwikkeling van het handelingsperspectief 

Mannenemancipatie, de serie Emancipator on Tour bijeenkomsten voor het MenEngage NL netwerk, 

het lanceren van de White Ribbon Campagne in Nederland, de start van het internationale IMAGINE- 

project en nieuwe samenwerkingsprojecten die in 2017 van start gaan.  

We zijn er trots op dat we dit jaar samen met anderen veel activiteiten op het terrein van mannen en 

emancipatie hebben neergezet. Maar we zijn er nog niet. Een duurzame, effectieve, inclusieve en 

inspirerende Nederlandse beweging voor mannen en emancipatie vraagt nog veel inzet. We kijken in 

dit jaarverslag dan ook al vooruit naar de toekomst. We geven een blik vooruit op hoe Emancipator 

ook in de toekomst kan bijdragen aan de ontwikkeling van positieve vormen van mannelijkheid.  

 

Jens van Tricht  

Directeur-bestuurder Emancipator  
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ORGANISATIE 

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Mannen en vrouwen 

moeten samen werken aan een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. 

Emancipator zet zich, sinds de oprichting in 2014, in voor het op de kaart zetten van 

mannenemancipatie door te focussen op de verbetering van de mogelijkheden voor mannen om zich 

in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens te kunnen ontwikkelen en zich te 

bevrijden van destructieve codes van mannelijkheid. Emancipator nodigt mannen uit een positieve 

bijdrage te leveren aan de emancipatie van vrouwen en aan de veranderende rol van jongens en 

mannen in de Nederlandse samenleving. Want wanneer mannen de kansen en uitdagingen van 

emancipatie omarmen, ontstaan er nieuwe invullingen van mannelijkheid. Daarbij is er voor hen een 

wereld te winnen 

Emancipator hanteert in alle werkzaamheden de volgende missie, visie en strategie: 

Missie  

Emancipator zet zich in voor rechtvaardige sekseverhoudingen door het bevorderen van 

mannenemancipatie. 

Visie 

Rechtvaardige sekseverhoudingen dragen bij aan een sociaal rechtvaardige, vreedzame en duurzame 

wereld waarin iedereen zichzelf in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens kan 

ontwikkelen.  

Strategie 

Emancipator mobiliseert mannen om zich in te zetten voor mannenemancipatie. Emancipator 

ondersteunt en verbindt professionals en organisaties op het gebied van mannenemancipatie. 

Emancipator zet in op inspiratie, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Emancipator verspreidt 

informatie over mannen en emancipatie, en zet zich actief in als pleitbezorger en is een actieve 

speler in de maatschappelijke discussies over mannen, mannelijkheid en emancipatie.  

ORGANISATIEONTWIKKELING 

Team 

Het team van Emancipator bestaat uit een mix van werknemers in dienst, ZZP’ers, stagiaires en 

vrijwilligers. De samenstelling van het team hangt samen met de beschikbare projectfinanciering. Het 

aanstellen van personeel in vaste dienst is vooralsnog niet mogelijk. Emancipator is 2016 begonnen 

met drie parttimefuncties (directeur, projectleider en strategisch & financieel adviseur) en is 

gedurende het jaar gegroeid tot een team van 7 medewerkers (3 ZZP’ers, 4 tijdelijke 

dienstverbanden, 2 vrijwilligers, 6 stagiaires). Zie hiervoor ook het bijgevoegde organogram.  
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Figuur 1: Organogram Emancipator 2016 

 

Samenstelling Raad van Toezicht  

Jup Jansonius - voorzitter  

Lid RvT sinds 2014  

Nevenfuncties: Jup Jansonius heeft jarenlange ervaring als manager en projectleider in zowel het 

bedrijfsleven (kinderopvang) als het onderwijs. Daarnaast heeft zij gewerkt als coach en dansdocent. 

De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het geven van training en coachen vanuit 

beweging als transformatie methode. Die ervaringen heeft zij samengebracht in haar eigen bedrijf: 

Into Movement.  

Bas Zwiers - Penningmeester  

Lid RvT sinds 2014  

Nevenfuncties: Bas Zwiers is zakelijk leider van Studio 52nd. Daarnaast zet hij zich op verschillende 

manieren in voor sociale initiatieven: bijv. als buurtcoördinator voor de vreedzame wijk, is hij 

oprichter/directeur van Stichting Mazi, voor projecten die leiden tot meer onderlinge verbinding. 

Daarnaast is hij coach, facilitator en consultant bij For the Crazy Ones.  

Hans Faddegon - Secretaris  

Lid RvT sinds 2014  

Nevenfuncties: Hans Faddegon heeft altijd gewerkt als huisarts en universitair docent. In 2007 

publiceerde hij het boek over mannenemancipatie ‘Man, schiet op!’. In zijn werk kwam hij veel 

mannen en vrouwen tegen die zich gekneveld voelden door de stereotype man- en vrouw-rollen. 

Daarom wijdt hij zich na zijn pensionering met vergrote inzet aan sekse-emancipatie, onder meer 

door deel uit te maken van de Raad van Toezicht van Emancipator. 

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht in 2016 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 vier maal met de directeurbestuurder samen en drie maal 

afzonderlijk. Er waren twee kennismakingsgesprekken met beoogde nieuwe leden voor de Raad van 

Toezicht.  

In grote lijnen hield de RvT zich bezig met het kritisch volgen van de stormachtige ontwikkeling van 

Emancipator van een kleine beginnende organisatie naar een erkende speler op het gebied van 

mannenemancipatie en het professionaliseren van ons werk als toezichthouder.  

FINANCIËN 

Emancipator streeft voor de financiering van de activiteiten naar een gezonde financieringsmix van 

nationale en internationale projectsubsidies, fondsen, inkomsten uit de markt, giften en overige 

inkomsten door bijdrages van deelnemers aan activiteiten. Hierbij streeft Emancipator niet naar 

winst. Emancipator heeft in de loop van 2016 de ANBI-status verworven.  
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In 2016 kwamen de inkomsten voor het grootste deel vanuit projectsubsidies vanuit de landelijke 

overheid.  Een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie van Emancipator in 2016 vindt u in 

de separate jaarrekening.  

PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie, maar het werkgebied ligt 

zowel nationaal als internationaal. Ons werk bestaat uit het leggen van verbindingen, zoals tijdens 

door ons georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast bevorderen we deskundigheid over mannen en 

emancipatie, zoals tijdens trainingen en via het praktische handelingsperspectief op onze website. 

Tot slot zetten we campagnes en lobbyactiviteiten in om meer bewustwording over dit onderwerp te 

creëren. Het uitgebreide overzicht met activiteiten uit 2016 is te vinden in bijlage 1. In 2016 heeft 

Emancipator gewerkt aan de volgende nationale en internationale projecten:  

Nationaal 

Emancipator wordt met regelmaat gevraagd om workshops of lezingen te geven op bijeenkomsten 

voor professionals uit met name zorg en welzijn. Daarnaast wordt Emancipator gevraagd om advies 

en expertise voor het betrekken van jongens en mannen in de aanpak van genderongelijkheid of op 

specifieke thema’s zoals geweld of vaderschap.  

Ook is Emancipator halverwege 2016 begonnen met een verkenning voor een alliantievorming t.b.v. 

de subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 op het thema Mannenemancipatie: 

jongens en mannen als deel van de oplossing. Hierbij is onderzocht wat logische en strategische 

alliantiepartners zouden kunnen zijn zowel qua inhoud als qua aanvullende expertise.  Samen met 

Doetank PEER en Movisie gaat Emancipator dit proces verder in.    

Handelingsperspectief Mannenemancipatie – onderdeel van Mannenemancipatie 2.0 

Looptijd: november 2014- november 2016 

Financier: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

Samenwerkingspartners: zie uitgebreide lijst van samenwerkingspartners in bijlage 2 

Het project Handelingsperspectief Mannenemancipatie richtte zich op het ontwikkelen van een 

online publicatie met concrete handvatten voor professionals, organisaties en beleidsmakers die 

werken met mannen. Voor de ontwikkeling van het Handelingsperspectief werden talrijke 

consultaties georganiseerd en werd daarnaast deelgenomen en bijgedragen aan een veelheid van 

externe bijeenkomsten met professionals en organisaties die zich bezighouden met de veranderende 

rol van jongens en mannen. Al deze activiteiten hebben ook bijgedragen aan het ontwikkelen en 

versterken van Netwerk Man 2.0. De publicatie van het Handelingsperspectief is te bekijken op de 

website van Emancipator: http://www.emancipator.nl/handelingsperspectief. 

Ondersteuning Netwerk Man 2.0 – onderdeel van Mannenemancipatie 2.0 

Looptijd: november 2014-juli 2016 

Financier: Oranje Fonds, voor sociale initiatieven 

Samenwerkingspartners: zie uitgebreide lijst van samenwerkingspartners in bijlage 2 

http://www.emancipator.nl/handelingsperspectief
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Het project Netwerk Man 2.0 richtte zich op het onderhouden, versterken en uitbouwen van het 

Netwerk Man 2.0, waarin organisaties en professionals worden verbonden die zich bezig (willen) 

houden met (aspecten van) mannenemancipatie. De activiteiten in dit projectdeel hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van het handelingsperspectief door de samenkomst en 

kennisuitwisseling van experts uit het netwerk. In juni 2016 heeft Emancipator het netwerk 

gelanceerd als MenEngage NL. MenEngage NL is de Nederlandse tak van de internationale 

MenEngage Alliance (http://menengage.org/). MenEngage is de wereldwijde alliantie van 

organisaties die met jongens en mannen werkt aan vrouwenemancipatie en een betere wereld, ook 

voor henzelf. MenEngage NL bundelt Nederlandse organisaties, professionals en individuen die zich 

inzetten voor mannen en emancipatie. Op basis van de behoefte-inventarisatie is er een aanbod 

ontwikkeld voor het netwerk. In het najaar van 2016 is Emancipator on Tour geweest om het 

netwerk te ondersteunen met deskundigheidsbevordering en dialoogbijeenkomsten op basis van het 

ontwikkelde handelingsperspectief.   

White Ribbon Campagne in Nederland 

Looptijd: februari 2016 – december 2016 

Financier: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Samenwerkingspartners: zie uitgebreide lijst van samenwerkingspartners in bijlage 2 

De White Ribbon Campagne is een internationale campagne gericht op het stoppen van geweld 

tegen vrouwen en meisjes. Het is opgericht in 1991 in Canada en sindsdien actief geweest in meer 

dan 60 landen. De campagne richt zich op het onderwijzen van mannen en jongens over de rol die 

zijn kunnen spelen in het stoppen van geweld tegen vrouwen. Aan de vooravond van de 16 

actiedagen tegen geweld heeft Minister Bussemaker de Nederlandse White Ribbon Campagne 

gelanceerd. De Nederlandse campagne bestaat uit een combinatie van online en offline activiteiten: 

waaronder een campagnewebsite, social media filmpjes, postercampagne op toiletten in het land, 

discussieavonden en trainingen. De campagne vraagt mannen zich expliciet uit te spreken tegen het 

geweld door een statement te maken: “Ik zal nooit geweld gebruiken tegen vrouwen, het nooit 

goedpraten en het nooit negeren”. Deze statements kunnen afgelegd worden op de 

campagnewebsite: www.daarmagjenooitvoorkiezen.nl 

Vader Zoekt Verlof 

Looptijd: maart 2016-december 2016 

Financier: n.v.t. 

Samenwerkingspartners: Doetank PEER, DWARS, FNV Jong, Jonge Democraten, Jonge Socialisten in 

de PvdA.  

Momenteel krijgen vaders 2 dagen kraamverlof vlak na de bevalling. Nederland bungelt hiermee 

onderaan de Europese ranglijst waar het gemiddelde 8 weken is. De huidige verdeling van het 

betaald verlof na de geboorte van een kind belemmert vaders zorgtaken binnen het gezin op te 

nemen. Het platform Vader Zoekt Verlof pleit voor een gelijke start voor moeders en vaders om 

betrokken te zijn bij de eerste maanden van de baby. Ze moeten even lang verlof krijgen, dat niet 

uitwisselbaar en goed betaald is.  Om de stem van vaders meer te laten zien hebben Doetank Peer, 

http://menengage.org/film/
http://www.daarmagjenooitvoorkiezen.nl/
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DWARS, Emancipator, FNV Jong, Jonge Democraten en de Jonge Socialisten in de PvdA een platform 

gelanceerd. Eind 2016 heeft Rutgers het platform overgenomen om het verder uit te kunnen bouwen 

en uit te breiden met experts en organisaties die het pleidooi: Vooruit met Vaderschap 

ondersteunen.  

Alliantie Genderdiversiteit 

Looptijd: december 2016-2017 

Financier: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Samenwerkingspartners: onder andere Movisie, Rutgers, Doetank PEER, Atria, TNN, COC, Doetank 

PEER en School & Veiligheid.  

De Alliantie genderdiversiteit bestaat uit elf maatschappelijke organisaties en is opgericht om 

genderexpressie voor iedereen te vergroten. De alliantie is gestart met onderzoek naar hoe mensen 

gendernormen ervaren, waar ze last van hebben en wat ze anders (willen) doen. Daarvoor worden er 

onder andere twee gespreksbijeenkomsten gehouden over de beperkingen van gendernormen en 

mogelijke oplossingen voor de huidige beperkende m/v normen.  

Zorgend Ouderschap  

Looptijd: december 2016-2017 

Financier: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Samenwerkingspartners: Sardes, onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector 

Het project Zorgend Ouderschap richt zich op het versterken van de rol van álle opvoeders. Hierbij 

ligt de nadruk op alle betrokkenen die voor een kind van belang kunnen zijn: moeders, vaders, oma’s, 

opa’s, vrienden, enzovoort. Vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de 

communicatie over de opvoeding en het kind.  Ook in Nederland zijn het nog steeds vaak moeders 

die door instanties als eerstverantwoordelijke voor de verzorging en opvoeding van jonge kinderen 

worden aangesproken. Sardes heeft hiervoor het Platform Zorgend Ouderschap opgericht waaraan 

vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties voor kinderen van 0 tot 6 jaar deelnemen. 

Samen met het Platform initiëren we activiteiten die bijdragen aan het betrekken van de hele 

omgeving van een kind. Deze monden uit in een brede publiekscampagne.  

Internationaal 
Naast de nationale werkzaamheden opereert Emancipator ook op internationaal niveau. Hieronder 
valt onder andere het geven van workshops of lezingen op internationale conferenties. Andere 
voorbeelden zijn: 

- De Coördinatie van Men Engage Europe: o.a. het begeleiden en organiseren van de 
stuurgroepmeetings.  

- Een adviesrol voor de Provincie Vlaams Brabant op de vraag 'Hoe mannen een stem geven in 
het (gelijke kansen) beleid? door onder meer het geven van een lezing, deelname 
paneldiscussie en het geven van een workshop tijdens een studiedag.  

- Het bieden van deskundigheidsbevordering in Turkije voor professionals die werken in het 
domein van geweld tegen vrouwen.   

 
Daarnaast is Emancipator het eerste internationale project gestart: 
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IMAGINE (Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe) 

Looptijd: juni 2016 – September 2018 

Financier: Europese Commissie 

Samenwerkingspartners: Män för Jämställdhet (Men for Gender Equality) in Zweden en The Great 

Initiative in Groot-Brittannië.  

IMAGINE is een Europees samenwerkingsproject gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie 

en seksueel geweld tegen vrouwen. Centraal in het project staat de ontwikkeling van een methodiek 

om jongens in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 te informeren en activeren. Met behulp van 

peer educators zal er medio 2017 diverse workshops en trainingen worden gegeven ter preventie 

van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Gedurende deze activiteiten zullen werkvormen die 

bijdragen aan positieve masculiniteit, gendergelijkheid, verwerpen van seksueel geweld en seksuele 

intimidatie worden geïntroduceerd bij groepen jongens in verschillende settings. De resultaten van 

de sessies worden verwerkt in een toolkit. De toolkit zal vervolgens overgedragen worden door 

middel van een train de trainer sessie bij verschillende Nederlandse partnerorganisaties. In 2016 ligt 

de focus op de werving van de peer educators door het organiseren van verschillende events in 

samenhang met de activiteiten van de White Ribbon Campagne.  
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Communicatie 

Emancipator heeft dit jaar geïnvesteerd in haar externe communicatie. 

Digitale nieuwsbrief  

Elke maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief naar het ledenbestand. Binnen het project White 

Ribbon Campagne is er vaker een thema-nieuwsbrief verstuurd zoals voor de lancering van de 

campagne, of de oproep voor het ondertekenen van het campagnestatement.  

Persbeleid 

Daarnaast is ten behoeve van de White Ribbon Campagne, in samenwerking met Campagnebureau 

BKB, aandacht besteed aan het persbeleid. Er is een persbestand opgezet, er zijn persberichten 

verstuurd. Er is actief gebruik gemaakt van het persbestand om interviews en artikelen in nationale 

dagbladen te krijgen.  

Emancipator in de media 

Emancipator heeft gedurende het jaar in veel verschillende landelijke en lokale media opgetreden. 

Het ging hier zowel om tv, radio als geschreven dagbladen en tijdschriften. Het complete overzicht is 

te vinden in bijlage 3: Emancipator in de media.   

 

RESULTATEN 

De werkzaamheden van Emancipator hebben bijgedragen aan onder meer de volgende resultaten:  

 Meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke (emancipatie)debat over het 

onderwerp mannen en emancipatie.  

 Meer aandacht voor het betrekken van mannen bij het (emancipatie)debat.  

 Het stimuleren van een actief debat over de rol van mannen bij het voorkomen en 

vóórkomen van geweld tegen vrouwen, door de lancering van de White Ribbon Campagne.  

 Versterken van de lobby voor uitbreiding van het vaderschapsverlof ten behoeve van 

gendergelijkheid m.b.t. opvoeden en zorgmogelijkheden van mannen door het starten van 

de campagne Vader Zoekt Verlof.  

 Het versterken van de samenwerking op het bestrijden van de huidige strikte en negatieve 

gendernormen door het starten van de alliantie genderdiversiteit.  

 Uitbreiden van de samenwerkingsverbanden met andere Ngo’s 

 Meer zichtbaarheid van de organisatie in de pers en media,  

 Verder uitbouwen van de organisatie in aantal projecten en in menskracht met als 

uiteindelijk doel een stabiele organisaties voor mannen en emancipatie.  
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TOEKOMST – een blik vooruit 

Het is een onzekere tijd voor gendergelijkheid, zowel nationaal als internationaal. De Tweede 

Kamerverkiezingen van maart 2017 geven nog geen duidelijke peilingen, de subsidieregelingen voor 

Emancipatiebeleid worden herzien door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 

Amerika geven de verkiezing van Donald Trump tot President onrust in het internationale speelveld: 

de desastreuze effecten van het instellen van de Global Gag Rule. En kunnen alle vertegenwoordigers 

wel afreizen naar de Commission on the Status of Women, de jaarlijkse vergadering van de VN over 

vrouwenrechten? Onzeker en spanning die een negatief effect heeft op het werken aan 

gendergelijkheid. Maar tegelijkertijd geeft de huidige tijd ook een impuls: zoals te zien bij de 

internationale women’s march waar wereldwijd meer dan een miljoen vrouwen en mannen samen 

de straat op gingen om aandacht te vragen voor gelijkheid.  

2017 wordt een jaar waarin Emancipator zich zal focussen op een positieve bijdrage aan het 

onzekere speelveld door het creëren van dialogen, door in te zetten op verbinding en kennisdeling. 

Emancipator is voornemens om zich nog verder te ontwikkelen als dé centrale Nederlandse 

organisatie die zich richt op mannen en emancipatie én op het verbinden van anderen op dit thema. 

Hierbij is het belangrijk dat Emancipator meer organisatiestabiliteit in activiteiten en bezetting 

ontwikkeld. Daarom gaat Emancipator door op de inzet op het verkrijgen van een instellingssubsidie 

binnen de subsidieregeling gender-en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 te behoeve van Alliantievorming 

jongens en mannen als deel van de oplossing. Daarnaast zal Emancipator zich ook blijven inzetten 

voor samenwerking op lokaal en internationaal niveau.   

 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend door de Raad van Toezicht en de 

directeur-bestuurder in hun gezamenlijke vergadering d.d. 13 februari 2017. 
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Bijlage 1: Overzicht activiteiten Emancipator 2016 

 Nieuwjaarsborrel Emancipator (11 januari 2016, Amsterdam) 

 Deelname Netwerkbijeenkomst Initiatiefrijke vrouwen maken de stad! van de gemeente 
Amsterdam, SPE en WOMEN Inc. (29 januari 2016, Amsterdam)  

 Deelname Pre-sessie Netwerk VN Vrouwenverdrag (26 februari, Utrecht)  

 Emancipator Café: Emoties de Baas (7 maart 16, Amsterdam) 

 Deelname Werksessie Geweld tegen Vrouwen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (9 maart 2016, Den Haag)  

 Bijdrage Mannenemancipatie aan Workshop Emancipatie tijdens lancering IDEM Rotterdam 
(21 maart 2016, Rotterdam) 

 Werkbezoek Indiase vrouwenorganisaties i.s.m. Gemeente Amsterdam (22 maart 2016, 
Amsterdam) 

 Organisatie, hosting en begeleiding bijeenkomst MenEngage Europe en European Network 
for the Work With Perpetrators over organisatieontwikkeling/formalisering en ontwikkeling 
Europese campagne over mannen en geweld (5-7 april 2016, Amsterdam) 

 Deelname Denktank mannencentrum Daadkracht (19 april 2016, Amsterdam) 

 Input aan SIRE voor te ontwikkelen campagne over jongens (20 april 2016, Amsterdam) 

 Deelname NGO Debriefing CSW 60 (9 mei 2016, Amsterdam) 

 Deelname Diner Pensant Vaderschapsverlof i.s.m. Instituut Publieke Waarden (9 mei 2016, 
Amsterdam) 

 Deelname en input voor Respect! bijeenkomst over vrouwenemancipatie (10 mei 2016, 
Amsterdam) 

 Workshop en lezing tijdens Tagung 'Produktive Spannungsverhältnisse? 
Gleichstellungsorientierte Dialoge und Allianzen in der Geschlechterarbeit' (12 mei 2016, 
Graz, Oostenrijk) 

 Gendertraining Girls' Right's Watch bij Plan Nederland (18 mei 2016, Amsterdam) 

 Deelname meeting of EIGE Working Group on the Gender Equality Index focus on 
intersecting inequalities (19 mei 2016, Vilnius) 

 Deelname 'City Lost Me' door Lost Project (20 mei 2016, Amsterdam) 

 Deelname en input 'Mannen en Emancipatie' aan Kennisatelier Emancipatie bij IDEM 
Rotterdam (26 mei 2016, Rotterdam) 

 Deelname ENAR Symposium Muslim Women, Forgotten Women? Understanding the gender 
dimension of Islamophibia (26 mei 2016, Brussel) 

 Gesproken column Mannen, Emancipatie en Geweld op de bijeenkomst Een effectieve 
aanpak Huiselijk Geweld Conferentie van Verwey Jonker Instituut, Atria, Regioplan en 
Movisie (7 juni 2016, Amersfoort) 

 2x Workshop Mannen, Emancipatie en Geweld op de bijeenkomst Een effectieve aanpak 
Huiselijk Geweld Conferentie van Verwey Jonker Instituut, Atria, Regioplan en Movisie (7 juni 
2016, Amersfoort) 

 Netwerkdag Mannenemancipatie 2.0: Emancipator PRO (9 juni 2016, Amsterdam) 

 Interactieve lezing over jongensgedrag bij Studiedag Vlietkinderen (10 juni 2016, 
Leidschendam) 

 Emancipator Café, Man zijn anno 2016: De Oerman kan de was doen? (13 juni 2016, 
Amsterdam) 

 Lancering campagne Vader Zoekt verlof i.s.m. Doetank Peer, DWARS, FNV Jong, Jonge 
Democraten en Jonge Socialisten in de PvdA, (18 juni 2016, landelijk) 
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 Emancipator on Tour: Workshop Seksualiteit tijdens het midzomergrachtfestival Het 
Spectrum of Seks i.s.m. Doetank PEER en Savannah Bay (19 juni 2016, Utrecht) 

 Deelname MenEngage State of the Field symposium bij SIDA (20 juni 2016, Stockholm, 
Zweden) 

 Emancipator on Tour: Dialoogbijeenkomst Seksuele Diversiteit tijdens het 
midzomergrachtfestival Diner Pensant: Vrijheid voor mannen? i.s.m. Resto VanHarte, 
Movisie en COC Midden Nederland (22 juni 2016, Utrecht) 

 Deelname Congres Vereniging Vrouw en Recht over de Seksueel Geweld en de Istanbul 
Conventie (23 juni 2016, Den Haag) 

 Deelname expertmeeting Mannenemancipatie: Feminisme bevrijdt de man, door Femnet, 
Feministisch Netwerk GroenLinks (29 juni 2016, Utrecht) 

 Facilitering fishbowl en panel tijdens Shell Senior Women Network conferentie (29 juni 2016, 
Den Haag) 

 Deelname Wormen Inc. lancering Whitepaper 'De winst van zorgvriendelijk ouderschap' (30 
juni 2016, Amsterdam) 

 Emancipator on Tour bij MJD Mankracht: presentatie en dialoog over Mannen en 
Emancipatie met ambassadeurs en netwerkpartners (6 juli 2016, Groningen) 

 Deelname meeting of EIGE Working Group on the Gender Equality Index, focus on the 
domain of Health (7 juli 2016, Vilnius) 

 Emancipator on Tour bij PEP Den Haag en het Haags Emancipatie Netwerk: lezing en 
deelname paneldiscussie over Mannen en Emancipatie (12 september 2016, Den Haag) 

 Deelname paneldiscussie studiedag Gender en Tijdsbesteding van het Instituut voor 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (13 september 2016, Brussel, België) 

 Emancipator on Tour bij Vadercentrum Adam: Workshop 'Mannen en emancipatie – waar 
gaat dat over?' (16 september 2016, Den Haag) 

 Emancipator on Tour bij Vadercentrum Adam: Emancipator Café met dialoog over Mannen 
en Emancipatie (16 september 2016, Den Haag) 

 Deelname Denktank SEZO Mannencentrum DaadKr8 (20 september 2016, Amsterdam) 

 Emancipator on Tour: 'Alle mannen uit de kast? Interactieve workshop over 
mannenemancipatie en seksuele diversiteit' bij werkconferentie Rotterdam (Un)labelled van 
IDEM Rotterdam (22 september 2016, Rotterdam) 

 Deelname aan Samen1 Parade (25 september 2016, Amsterdam) 

 Workshop 'Jongens en meisjes, gewoon hetzelfde of nu eenmaal anders' bij Spirit! Jeugd en 
Opvoedhulp (27 september 2016, Amsterdam)  

 Getuigenis over 'Vaderschap buiten de hokjes' bij DeBuren programma 'Who's afraid of the 
Fword? | Oh Mama! |Ouderschap past niet in een hokje' (28 september 2016, Brussel) 

 Interactieve lezing 'Kennisdeling met Emancipator' en 3 workshops 'Strategische blik op 
partnerschappen - Verkenning Mannenberaad' bij Kadera Ontwikkeldag (11 oktober 2016, 
Raalte) 

 Emancipator on Tour bij Donadaria en IDEM Rotterdam:  Expertmeeting 'Mannen en 
emancipatie – waar gaat dat over?' (13 oktober 2016, Rotterdam) 

 Emancipator on Tour bij Donadaria en IDEM Rotterdam:  Emancipator Café met dialoog over 
Mannen en Emancipatie (13 oktober 2016, Rotterdam) 

 Organisatie en begeleiding MenEngage Europe consultatie 'Networking for Men and Gender 
Equality' met Männer.ch, Bundesforum Männer Deutschland en Dachverband Männerarbeit 
Österreich (17 oktober 2016, Esch/Belval Luxemburg) 
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 Deelname 3rd International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO): Men as 
actors and stakeholders in gender ' georganiseerd door het Luxemburgs Ministerie van 
Gelijke Kansen (17-18 oktober 2016, Esch/Belval, Luxemburg) 

 Bijwonen lezing 'Opposition to Gender Equality: Current Dynamics in Europe' door Mieke 
Verloo bij het Amsterdam Research Centre on Gender and Sexuality (20 oktober 2016, 
Amsterdam) 

 Train-de-trainer 'Male Engagement in Preventing Violence Against Women' voor British 
Council en Harassmap (24-26 oktober 2016, Londen) 

 Emancipator on Tour bij SEZO Mannencentrum DaadKr8: Expertmeeting 'Mannen en 
emancipatie – waar gaat dat over?' (27 oktober 2016, Amsterdam) 

 Emancipator on Tour bij SEZO Mannencentrum DaadKr8: Emancipator Café met dialoog over 
Mannen en Emancipatie (27 oktober 2016, Amsterdam) 

 Deelname Arbeid- en ZorgTop door Ministerie van SZW (31 oktober 2016, Den Haag) 

 Train-de-trainer 'Engaging Men in Preventing Violence Against Women' voor Mus Women’s 
Roof Association en HasNa INC. (4-8 november 2016, Istanbul, Turkije) 

 Workshop 'Ruimte voor Vaders' tijdens conferentie 'Geef Ouders de Ruimte' door Stichting 
BMP en de Wijkacademies Opvoeden (10 november 2016, Amsterdam) 

 Getuigenis over Mannen en Feminisme tijdens DeBuren programma 'Who's afraid of the 
Fword? | Vrouwendag' (11 november 2016, Antwerpen, België) 

 Deelname paneldiscussie tijdens Felix Meritis debatavond 'Hokjesdenken #4: De Man' (14 
november 2016, Amsterdam) 

 Emancipator on Tour bij MJD Mankracht: Expertmeeting 'Mannen en emancipatie – waar 
gaat dat over?' (15 november 2016, Groningen) 

 Emancipator on Tour bij MJD Mankracht: Emancipator Café met dialoog over Mannen en 
Emancipatie (15 november 2016, Groningen) 

 Lezing, deelname paneldiscussie en workshop tijdens Studiedag 'Hoe mannen een stem 
geven in het (gelijke kansen) beleid?' van de Provincie Vlaams Brabant (17 november 2016, 
Leuven, België)  

 Straatpraat Rotterdam: Wat denkt de gewone man? Open Rotterdam (24 november 2016, 
Rotterdam) 

 Orange the World, lancering White Ribbon Campagne door minister Bussemaker (24 
november 2016, Amsterdam) 

 Lanceringsborrel White Ribbon Campagne (25 november, 2016, Amsterdam) 

 Expertmeeting verborgen vrouwelijke en mannelijke sleutelfiguren (29 november 2016, 
Rotterdam) 

 Masterclass Mannen & Geweld (30 november 2016, Amsterdam) 

 Masterclass Je kunt weg als je wilt over economische zelfstandigheid in de preventie van 
huiselijk geweld. (29 november 2016, Rotterdam) 

 Event Seks is Geweld(ig) in samenwerking met Doetank PEER (6 december 2016, Utrecht) 

 Symposium Mannen kom op, door GGD Zaanstreek-Waterland (7 december 2016, Zaandam) 

 En nu verder? Een rond de tafel met Rutgers, Movisie en Emancipator (9 december, Den 
Haag) 

 Huiselijk Geweld en het bedrijfsleven, door GGD Rotterdam-Rijnmond (12 december 2016, 
Rotterdam) 

 Pin Doc Tough Guise 2 (13 december 2016, Amsterdam) 
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BIJLAGE 2: Overzicht Samenwerkingspartners en samenwerkingsverbanden 2016 

Samenwerkingspartners 

Altermedia 
Arosa 
 

Atria 
Bernard van Leer Foundation 
Blijf Groep 
Blacksheepz 
British Council (UK & Egypte) 
COC Midden Nederland  
Contorno 
DeBuren (Brussel, België) 
De Kracht van Verschil  
De Peper 
Dissens (Berlijn, Duitsland) 
Doetank PEER 
Donadaria 
DWARS 
EIGE (Vilnius, Litouwen) 
European Network for the Work With 
Perpetrators (Duitsland) 
Federatie Opvang 
FemNet 
Fleming Europe 
FNV Jong 
Gemeente Amsterdam 
Haags Emancipatie Netwerk 
Haagse Emancipatie Ambassadeurs 
Harassmap (Cairo, Egypte) 
HasNa (VS) 
Hogeschool Rotterdam 
IDEM Rotterdam 
Institut für Männer- und 
Geschlechterforschung (Graz, Oostenrijk) 
Instituut Publieke Waarden 
Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen (Brussel, België) 
IPPF (Brussel, België) 
ITS Academy/Bètapartners 
Jalt 
Jonge Democraten 
Jonge Socialisten in de PvdA 
Kadera 
Kansenbeleid Vlaams-Brabant (Leuven, België) 
Kantara-Brug 

Lola Luid! 
Lost Project 
Make Mothers Matter (Brussel, België) 
Männer.ch (Zürich, Zwitserland) 
Matterhorn 
MenCare 
MenEngage Global  
MenEngage Europa 
Men for Gender Equality (Stockholm, Zweden) 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Ministerie van OCW 
MJD Mankracht 
Movisie 
Mus Women's Roof (Mus, Turkije) 
NVR 
Open Rotterdam 
Paradox Productions 
PEP Den Haag 
Plan Nederland 
Pluk Media  
Qpido 
Regioplan 
Respect! 
Sardes 
Savannah Bay 
Save the Children 
SAVO 
Spirit! 
Resto Van Harte 
Rutgers 
Sardes 
SEZO DaadKr8 
Share-Net 
SIRE 
SPE Amsterdam 
Stichting P=P 
Stichting BMP 
STUT Theater 
TEDxDelftWomen 
The Great Initiative (Londen, UK) 
The Hang Out Rotterdam 
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Tri-Diversity 
Vadercentrum Adam 
Vereniging Vrouw en Recht 
Verwey-Jonker Instituut 
Vlietkinderen 
Vrouwennetwerk Shell Nederland  

WOMEN Inc. 
Women's Internatonal League for Peace and 
Freedom (WILPF) 
WO=MEN 
 

 
Samenwerkingsverbanden 
Netwerk VN Vrouwenverdrag 
MenEngage NL 
MenEngage Europe 
Werkgroep Emancipatie (PJO) 

Vaderschapscoalitie 



EMANCIPATOR JAAROVERZICHT 2016  

16 

 

Bijlage 3: Emancipator in de media 2016 

 Demonstreren in minirok is ‘heel bevrijdend’ , Volkskrant, 17 januari 2016 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/demonstreren-in-minirok-is-
heelbevrijdend~a4226177/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&
utm_ campaign=shared%20content&hash=d6e6991f096d8ed3d71ae75c4dae1d53d2e0609b 

 Debat na Keulen: is afkomst dader relevant? Gesproken Column Jens van Tricht, Nieuwsuur  
21 januari 2016. http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2081859-debat-na-keulen-is-afkomst-
daderrelevant.html 

 Na Barbie moet ook Ken op de schop. Reactie Jens van Tricht in Radio 1 programma de 
Nieuws BV, 29 januari 2016, http://www.radio1.nl/item/342323-Na-Barbie-moet-ook-Ken-
op-deschop.html 

 Onderzoeksassistent Veerle Weustink schreef een opinieartikel voor de Volkskrant over de 
SuitSupply campagne TOY BOYS Volkskrant opinie http://www.volkskrant.nl/opinie/vrouw-
isgeen-glijbaan-man-geen-toy-boy~a4252363/ (27 februari 2016) 

 Aangehaald in de Correspondent, 5 maart 2016: https://decorrespondent.nl/4146/De-
grotestrakke-bil-als-westers-ideaal-de-verklaring/170019168-786ffafd 

 Viva Feminismespecial, portret Jens van Tricht in Viva Feminismespecial, 3 maart 2016 
https://blendle.com/i/viva/vechten-voor-je-rechten/bnl-viva-
20160301139782_vechten_voor_je_rechten 

 Emancipator ambassadeur Mirthe de Boer en Lauren Smits van Doetank PEER begonnen de 
ludieke actie 'SuitSupply Reversed' in samenwerking met DWARS. Daarvoor maakten ze hun 
tv-debuut bij Jan Rijdt Rond, 9 maart 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=f4YlDQgnLOE  

 Stoere held mag kwetsbaar zijn, One World, 15 maart 2016 
https://www.oneworld.nl/love/stoere-held-mag-kwetsbaar-zijn 

 Mannenemancipatie cruciaal voor een betere wereld, Nieuwwij.nl, 18 maart 2016 
http://www.nieuwwij.nl/interview/mannenemancipatie-cruciaal-betere-wereld/ 

 Vrouwen van Amsterdam, Kapitaal van de Stad! Met o.a. filmportret Jens van Tricht/ 
Emancipator. Een portret in samenwerking met Gemeente Amsterdam en Pluk Media, op 
AT5, 19 april 2016 

 De Emancipatie van het Zeepaardje, door Dennis Kerckhoffs, Tijdschrift Lover, 
http://www.tijdschriftlover.nl/politiek_en_maatschappij/de_emancipatie_van_het_zeepaard 
je , 18 mei 2016 

 I'm not a feminist, but ... Genoemd in blog door Guna Campbell n.a.v. Gender for Dummies 
sessie op de Haagse Hogeschool, 25 april 2016, http://link.hhs.nl/blogs?p_itm_id=102811  

 De (oer)man kan de was doen? Artikel in de Staatkrant over het Emancipator Café, 20 mei 
2016 

 De maand van… Jens van Tricht (n.a.v. de Vader Zoekt Verlof campagne), Opzij, juli 2016  

 20 Tips om taboes binnen seks te doorbreken, Infographic i.s.m. Doetank PEER, 
https://www.facebook.com/DoetankPEER/photos/gm.530472977138338/104416780900787 
5/?type=3&theater , 12 juli 2016 

 Bang om een mietje te zijn, geïnterviewd in artikel door Han van de Wiel, Tijdschrift voor 
Sociale Vraagstukken, zomer 2016 

 Genoemd in 'Emancipatie is een mannenzaak' door Mariska Jung op IDEM Rotterdam,  
http://idemrotterdam.nl/emancipatie-is-mannenzaak , zomer 2016 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2081859-debat-na-keulen-is-afkomst-daderrelevant.html
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2081859-debat-na-keulen-is-afkomst-daderrelevant.html
http://www.radio1.nl/item/342323-Na-Barbie-moet-ook-Ken-op-deschop.html
http://www.radio1.nl/item/342323-Na-Barbie-moet-ook-Ken-op-deschop.html
https://decorrespondent.nl/4146/De-grotestrakke-bil-als-westers-ideaal-de-verklaring/170019168-786ffafd
https://decorrespondent.nl/4146/De-grotestrakke-bil-als-westers-ideaal-de-verklaring/170019168-786ffafd
https://blendle.com/i/viva/vechten-voor-je-rechten/bnl-viva-20160301139782_vechten_voor_je_rechten
https://blendle.com/i/viva/vechten-voor-je-rechten/bnl-viva-20160301139782_vechten_voor_je_rechten
https://www.oneworld.nl/love/stoere-held-mag-kwetsbaar-zijn
http://www.nieuwwij.nl/interview/mannenemancipatie-cruciaal-betere-wereld/
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 'Een workshop en een dialoogbijeenkomst over de mannen en emancipatie', in Nieuwsbrief 
Vadercentrum Adam, 
http://us9.campaignarchive1.com/?u=e437e435a1c8d27c5ccb42cb1&id=cea6b09c71&e=45
eeb109d130  september 2016 

 VaderZoektVerlof gastcolumn in FNV Vrouw Magazine, oktober 2016 

 Genoemd in Verslag bijeenkomst het Haagse Emancipatie Netwerk (HEN), 
http://www.pepdenhaag.nl/nieuws/verslag-bijeenkomst-haagse-emancipatie-netwerk , 5 
oktober 2016 

 De motor achter terreur, de Brexit en Trump: Toxic Masculinity - Geïnterviewd door 
Cathérine Ongenea, Knack (B) 9 november 2016 

 Mannen, sta op en emancipeer u, geïnterviewd in artikel door Maxie Eckert in De Standaard 
(B), 17 november 2016 

 Het feminisme leeft, genoemd in ingezonden brief van Antia Wiersma, plaatsvervangend 
directeur Atria, in NRC, 18 november 2016  

 'Vaders moeten meer betrokken zijn bij opvoeding kind', geïnterviewd in artikel door Jantien 
Kingma op Nu.nl, 19 november 2016    

 Straatintimidatie in Amsterdam. Artikel in het Parool 3-12-2016: 
http://www.parool.nl/amsterdam/straatintimidatie-in-amsterdam-respectloos-alsof-we-
honden-zijn~a4427046/ 

 Portret Jens van Tricht in Volkskrantartikel over identiteit 
http://www.volkskrant.nl/kijkverder/2016/identiteit/ 

 Feminisering van de samenleving? Was het maar zo! Reactie jens van Tricht op de stelling: de 
feminisering van de maatschappij is een mythe.  http://www.ikschrijf.com/stelling/de-
feminisering-van-de-maatschappij-is-een-mythe  

 #zijisveilig010 Reportage Straatpraat Rotterdam op lokale televisie Open Rotterdam: 
http://www.openrotterdam.nl/-zijisveilig010/nieuws/item?852208 

 Opinieartikel Jos van der Schot, NRC handelsblad: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/07/geweld-tegen-vrouwen-is-mannenzaak-5689755-
a1535521 

 Blog van Ambassadeur Walter van den Berg over de White Ribbon Campagne 
http://vandenb.com/persoonlijk/geweld-tegen-vrouwen/ 

 Joop.nl, opinie-artikel namens Jens van Tricht: http://www.joop.nl/opinies/mannen-wees-
flink-en-hou-op-geweld-vrouwen-gedogen 

 2016 was een goed jaar voor seksisme, Metro online, 

 http://www.metronieuws.nl/nieuws/extra/2016/12/2016-was-een-goed-jaar-voor-seksisme 

 Filmpjes in de serie the Naked Truth, gemaakt door de Transketeers: 

 Naked Truth #48: Safety I: https://www.youtube.com/watch?v=_b-4S_HnBM0 

 Naked Truth #49: Safety II: https://www.youtube.com/watch?v=JEhY3sD9Tk8 

 Naked Truth # 50: Safety III: https://www.youtube.com/watch?v=YqOVAXfMflg 

 Naked Truth #51 Sexist Jokes II: https://www.youtube.com/watch?v=Pm9s1HlnIkk 

 Naked Truth #52 Sexist Jokes III: https://www.youtube.com/watch?v=nbKeTi_JSg8 

 Naked Truth #53 Sexist Jokes I: https://www.youtube.com/watch?v=VjF0xl9LpJA 

 Artikelen op Stellingdames.nl 

 http://stellingdames.nl/ik-wil-een-wereld-waarin-mannen-elkaar-aanspreken-op-seksueel-
geweld/ 

 http://stellingdames.nl/dit-zijn-de-reacties-van-mannen-op-een-campagne-tegen-geweld-
tegen-vrouwen/ 

 http://stellingdames.nl/mansplain-monday-24-durf-witte-cultuur-te-benoemen/ 

http://www.parool.nl/amsterdam/straatintimidatie-in-amsterdam-respectloos-alsof-we-honden-zijn~a4427046/
http://www.parool.nl/amsterdam/straatintimidatie-in-amsterdam-respectloos-alsof-we-honden-zijn~a4427046/
http://www.volkskrant.nl/kijkverder/2016/identiteit/
http://www.ikschrijf.com/stelling/de-feminisering-van-de-maatschappij-is-een-mythe
http://www.ikschrijf.com/stelling/de-feminisering-van-de-maatschappij-is-een-mythe
http://www.openrotterdam.nl/-zijisveilig010/nieuws/item?852208
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/07/geweld-tegen-vrouwen-is-mannenzaak-5689755-a1535521
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/07/geweld-tegen-vrouwen-is-mannenzaak-5689755-a1535521
http://vandenb.com/persoonlijk/geweld-tegen-vrouwen/
http://www.joop.nl/opinies/mannen-wees-flink-en-hou-op-geweld-vrouwen-gedogen
http://www.joop.nl/opinies/mannen-wees-flink-en-hou-op-geweld-vrouwen-gedogen
http://www.metronieuws.nl/nieuws/extra/2016/12/2016-was-een-goed-jaar-voor-seksisme
https://www.youtube.com/watch?v=_b-4S_HnBM0
https://www.youtube.com/watch?v=JEhY3sD9Tk8
https://www.youtube.com/watch?v=YqOVAXfMflg
https://www.youtube.com/watch?v=Pm9s1HlnIkk
https://www.youtube.com/watch?v=nbKeTi_JSg8
https://www.youtube.com/watch?v=VjF0xl9LpJA
http://stellingdames.nl/ik-wil-een-wereld-waarin-mannen-elkaar-aanspreken-op-seksueel-geweld/
http://stellingdames.nl/ik-wil-een-wereld-waarin-mannen-elkaar-aanspreken-op-seksueel-geweld/
http://stellingdames.nl/dit-zijn-de-reacties-van-mannen-op-een-campagne-tegen-geweld-tegen-vrouwen/
http://stellingdames.nl/dit-zijn-de-reacties-van-mannen-op-een-campagne-tegen-geweld-tegen-vrouwen/
http://stellingdames.nl/mansplain-monday-24-durf-witte-cultuur-te-benoemen/
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 http://stellingdames.nl/short-share-internationele-dag-tegen-geweld-tegen-vrouwen/ 

 Geweld is een mannenzaak, interview met Jens van Tricht, Nieuw-Wij, 20 december 2016 

 http://www.nieuwwij.nl/interview/gesprek-gewelddadige-mannelijkheid-verbindt/ 

 Machoman: Een wereld zonder seksueel geweld, Gesproken Column Kevin Heller,op 
Vileine.com, 16 december 2016 

 http://vileine.com/2016/12/16/machoman-een-wereld-zonder-seksueel-geweld/ 

 Vermelding lancering White Ribbon Campagne op www.huiselijkgeweld.nl 
http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2016/281116_lancering-white-ribbon-campagne 

 Column over de campagne op : https://dezesdeclan.wordpress.com/tag/geweld-tegen-
vrouwen/ 

 Column Kirsten van den Hul in Trouw: Nederland is Emancipatiemoe 

 https://kirstenvandenhul.wordpress.com/columns/ of via: 
https://blendle.com/i/trouw/nederland-is-emancipatiemoe/bnl-trn-20161215-
7487976?campaign=social-share&source=blendle&content=blendletrending-ios 

 Persbericht Lancering (uitgestuurd naar persbestand) 

 Vrouwen moeten een ongestoord avondje uit kunnen hebben. Mannen spreken zich uit 
tegen seksisme met o.a. Jens van Tricht, Jurhaily Sling en ambassadeurs van de campagne: 
Kevin Heller en Olivier Siegelaar: http://www.volkskrant.nl/binnenland/-vrouwen-moeten-
een-ongestoord-avondje-uit-kunnen- 
hebben~a4442630/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20c
ontent&utm_content=paid&hash=dfbc521e17da6661302ba9dd2370cfe077b07dbd 

 

 

http://stellingdames.nl/short-share-internationele-dag-tegen-geweld-tegen-vrouwen/
http://www.nieuwwij.nl/interview/gesprek-gewelddadige-mannelijkheid-verbindt/
http://vileine.com/2016/12/16/machoman-een-wereld-zonder-seksueel-geweld/
https://dezesdeclan.wordpress.com/tag/geweld-tegen-vrouwen/
https://dezesdeclan.wordpress.com/tag/geweld-tegen-vrouwen/
https://kirstenvandenhul.wordpress.com/columns/
https://blendle.com/i/trouw/nederland-is-emancipatiemoe/bnl-trn-20161215-7487976?campaign=social-share&source=blendle&content=blendletrending-ios
https://blendle.com/i/trouw/nederland-is-emancipatiemoe/bnl-trn-20161215-7487976?campaign=social-share&source=blendle&content=blendletrending-ios

