
 

 

Algemeen 
Wat houdt het in om een man te zijn? Wat definieert 

mannelijkheid? Moet een man persé mannelijk zijn en een 

vrouw vrouwelijk? Wat zijn genderrollen? Wat is consent? 

Hoe kan ik seksueel geweld en seksuele intimidatie stoppen? 

Dit zijn vragen die wij stellen aan tienerjongens en samen 

beantwoorden binnen het project IMAGINE (Inspiring Male 

Action on Gender Equality in Europe). 

Wat is IMAGINE  
IMAGINE is een Europees samenwerkingsproject gericht op 

het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld 

tegen vrouwen. Met behulp van partnerorganisaties in 

Engeland en Zweden hebben wij een methodiek ontwikkeld om jongens in de leeftijdscategorie van 

12 tot en met 18 hierover te informeren en activeren. 

Waarom IMAGINE 
33% van alle Europese vrouwen vanaf 15 jaar ervaart fysiek en/of seksueel geweld. De mate van 

seksueel geweld en intimidatie onder jongeren is alarmerend hoog. De meeste plegers zijn jongens 

of mannen, maar de meeste jongens en mannen zijn geen plegers. Interventies gericht op jongens 

blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te verminderen. In 

IMAGINE wordt er samen met jongens middelen en werkvormen ontwikkelt die deze vormen van 

geweld terugdringen. 

Hoe werkt IMAGINE 
Met behulp van 10 jonge mannen worden er vanaf medio 2017 diverse workshops en trainingen 

gegeven ter preventie van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Gedurende deze activiteiten 

zullen werkvormen die bijdragen aan positieve mannelijkheid, gender gelijkheid, verwerpen van 

seksueel geweld en seksuele intimidatie worden geïntroduceerd bij groepen jongens in verschillende 

settings. Op een actieve en informele wijze gaan deelnemers het gesprek aan over gender 

stereotyperingen, gender gelijkheid, consent, seksueel geweld en seksuele intimidatie.  

Aanbod IMAGINE 
Onze standaard workshop duurt drie 

uur. Het is mogelijk om de workshop 

in zijn geheel te doorlopen of in drie 

sessies van één uur. Daarnaast bieden 

wij ook een basisworkshop aan van 50 

minuten. In de basisworkshop maken 

deelnemers enkel kennis met de 

thema’s en omvang van het 

problematiek van seksueel geweld en 

seksuele intimidatie.  



 

 

Interesse 

Indien u wilt dat wij een workshop bij uw organisatie een workshop komen doen, behoefte heeft aan 
meer informatie, een aangepast workshopprogramma of anders, dan kunt u contact opnemen met 
met Jurhaily Sling door middel van jurhaily@emancipator.nl.  

Over Emancipator 
Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie op thema’s als geweld, 
arbeid en zorg, seksualiteit en seksuele diversiteit. Emancipator organiseert meetings en verzorgt 
trainingen over mannen en emancipatie. Wij streven naar sociale rechtvaardigheid, een duurzame 
wereld waarin iedereen zich in vrijheid en veiligheid kan ontplooien en ontwikkelen. Mannen- en 
vrouwenemancipatie gaan daarbij hand in hand. Co-coordinator van het Europese MenEngage 
Netwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit project is mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 


