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Inleiding

In 2017 heeft Emancipator verder aan de weg van mannenemancipatie in Nederland getimmerd. 

We besteden in onze projecten en activiteiten aandacht aan de vier thema’s die we vanaf het 
begin centraal gesteld hebben: arbeid & zorg, geweld & veiligheid, relaties & seksualiteit, en 
gender diversiteit. En we werken gestaag aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van de 
internationale MenEngage alliantie.

Niet alleen organiseren we eigen activiteiten en projecten en dragen we bij aan de activiteiten en 
projecten van anderen, we zetten ook steeds in op vernieuwing door innovatieve vormen en 
werkwijzen te kiezen en samenwerking aan te gaan met zowel usual als unusual suspects. 

Wat dat betreft sprong in 2017 onze samenwerking met diverse vormen van kunst en 
uitgaansleven nadrukkelijk op de voorgrond; in Gender Show samen met Ostade Amsterdam, de 
samenwerking met Theater De Generator rond de voorstelling ‘Waarom mannen slaan’, met de 
filmmakers van ‘Een goeie jongen’, met het beeldverhaal van The Graphic Story in onze White 
Ribbon Campagne, en met onze bijdragen aan het programma Chicks on a Mission van 
Nachtburgemeester Amsterdam.

We zijn trots op wat we bereikt hebben en zijn vol plannen voor de toekomst!

Doe je mee?

https://www.ostadeadam.nl/programma/216-gendershow-een-festival-over-de-veranderende-rol-van-jongens-en-mannen/
http://www.theaterdegenerator.nl/waarom-mannen-slaan/
https://cinecrowd.com/nl/een-goeie-jongen
https://www.emancipator.nl/white-ribbon-campagne-stripverhaal/
https://www.youtube.com/watch?v=12d3iKaldUk
https://nachtburgemeester.amsterdam/chicks-on-a-mission/


Gender Show

We begonnen 2017 met de verwezenlijking van een droom die al een paar jaar oud 
was: een driedaags festival over mannen en emancipatie, in samenwerking met 
Ostade Amsterdam. 

In de afgelopen jaren is ook via de theaterwereld steeds duidelijker geworden dat 
het hoog tijd is voor mannenemancipatie. Diverse theatermakers hebben – vaak op 
basis van persoonlijke ervaringen – voorstellingen gemaakt over thema’s als 
mannelijkheid, vaderschap, seksualiteit, geweld en identiteit.

In Gender Show brachten we een veelzijdig en interactief programma van zang, 
dans, spel, beeld, geluid, lezing, film en gesprek, allemaal over mannen en hun 
veranderende rol in de samenleving. Meer dan 50 artiesten en sprekers leverden 
een bijdrage, enkele honderden bezoekers namen (zelf)inzicht en inspiratie mee 
naar huis.

Gender Show werd gefinancierd door Stichting Pangeae, Ostade Amsterdam en veel
vrijwillige bijdragen.



Alliantie Genderdiversiteit

Emancipator maakt deel uit van de Alliantie Genderdiversiteit, waarin 
maatschappelijke organisaties zich hebben verenigd om beperkende 
genderstereotypen en de bijbehorende hokjes te doorbreken.

In 2017 organiseerden we samen met de Alliantie Genderdiversiteit een 
klankbordgroep over gendernormen, een modeshow van genders, en een grootse 
kick off waarin de deelnemende organisaties en achterbannen elkaar konden 
ontmoeten en de gezamenlijke toekomstplannen werden gepresenteerd. 

Wordt vervolgd in 2018 e.v.!

De Alliantie Genderdiversiteit wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW.

https://www.movisie.nl/artikel/alliantie-wil-denken-over-mannelijkheid-vrouwelijkheid-veranderen


MenCare: Zorgend Ouderschap

Emancipator heeft zich in 2017 aangesloten bij de wereldwijde MenCare campagne, gericht 
op het stimuleren van zorgzame mannelijkheid.

Emancipator werkte vanuit de MenCare campagne in 2017 mee aan het project Zorgend 
Ouderschap van Sardes, waarbij onze rol uiteraard gericht was op het betrekken van
mannelijke opvoeders bij zorg voor en opvoeding van kinderen.

Door middel van een online vragenlijst werden mannelijke opvoeders ondervraagd over 
hun ervaringen met professionals rond de zwangerschap en geboorte. 

In een Denktank werden professionals die met mannelijke opvoeders werken gevraagd op 
de uitkomsten van de online vragenlijst te reflecteren en aanbevelingen voor professionals 
te formuleren. Deze werden door Sardes teruggekoppeld naar het Platform Zorgend 
Ouderschap, waarin organisaties rond zwangerschap, geboorte en vroege opvoeding 
verenigd zijn.

Aan het eind van het jaar werd Emancipator door Sardes geïnterviewd voor het tijdschrift 
Zorgend Ouderschap.

Het project Zorgend Ouderschap werd gefinancierd door het Ministerie van OCW.

http://www.sardes.nl/C100-PF41-Zorgend-ouderschap.html


White Ribbon Campagne 2017

Dankzij #MeToo heeft de White Ribbon Campagne zich in 2017 kunnen richten op het 
activeren van jongens en mannen. Het was niet meer nodig om duidelijk te maken dat 
geweld tegen vrouwen een groot probleem is en dat mannen en mannelijkheid deel van 
het probleem uitmaken en dus deel van de oplossing moeten worden. We konden inzetten 
op het doorbreken van de stilte, mannen oproepen het White Ribbon statement te 
onderschrijven, zich uit te spreken, ambassadeur te worden, een workshop of bijeenkomst 
te organiseren of bij te wonen. 

Meer dan 1000 mannen hebben zich online uitgesproken, 40 mannen hebben een blog op
onze website geplaatst, honderden jongens, mannen, meisjes en vrouwen hebben 
deelgenomen aan onze tientallen workshops en bijeenkomsten, diverse mannen hebben 
zich aangemeld als White Ribbon ambassadeur, en tientallen media (bijvoorbeeld 
Volkskrant, NRC, Trouw, AD, Metro) hebben aandacht besteed aan onze campagne en 
activiteiten.

De White Ribbon Campagne 2017 werd gefinancierd door het Ministerie van OCW met co-
financiering van de Gemeente Amsterdam en werd mede dankzij een groeiend aantal 
samenwerkingspartners een groot succes!

https://www.emancipator.nl/stopgeweldtegenvrouwen/
https://www.volkskrant.nl/mensen/niet-wachten-tot-de-metoo-hype-voorbij-is-dus-hoenuverder-~bd63c126/?hash=140ae29903ca304276d95a37684e4d89d0fb9170
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/23/weg-met-machos-de-man-wil-mens-zijn-13641794-a1578358
https://www.trouw.nl/samenleving/wat-moet-er-anders-na-de-ontboezemingen-via-metoo-~a25bb9d5/
https://www.ad.nl/binnenland/mannen-bekennen-ook-ik-deed-het~a80f2e5a/
https://www.metronieuws.nl/nieuws/2017/12/seksisme-in-2017-een-overzicht


IMAGINE (Inspiring Male Action for Gender 
Equality In Europe)
Het internationale IMAGINE samenwerkingsproject was de rode draad van alle Emancipator 
activiteiten in 2017. In dit project gaven jonge mannen als peer educator workshops aan jongens
over het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld. 

We begonnen met een succesvolle conferentie in Zweden, met teams uit Zweden, Engeland, 
Oostenrijk en Kroatië. Het in ongedwongen sfeer samenzijn met zoveel peer educators uit 
verschillende landen en de inspirerende uitwisseling van inhoudelijke kennis, expertise en 
werkvormen van voor iedereen life changing.

Daarna hebben de peer educators tientallen workshops en andere activiteiten uitgevoerd door 
heel Nederland, met groepen deelnemers van uiteenlopende opleidingen en achtergronden. 

IMAGINE activiteiten trokken door #MeToo steeds meer aandacht van media (bijvoorbeeld NRC, 
Trouw, VICE, Metro, Broadly, FUNX), scholen en andere geïnteresseerde organisaties en maakten 
ook integraal deel uit van de White Ribbon Campagne 2017.

IMAGINE is een samenwerkingsproject van Emancipator met MÄN uit Zweden en The Good Lad
Initiative uit Engeland. Het project wordt gefinancierd vanuit het ‘Justice, Citizens and Rights’ 
programma van de Europese Commissie en kreeg in Nederland co-financiering van de Gemeente 
Amsterdam.

https://www.emancipator.nl/imagine/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/28/als-ik-een-meisje-naroep-wil-ik-toch-verder-niets-13698448-a1579049
https://www.trouw.nl/samenleving/seksuele-intimidatie-waar-ligt-de-grens-~a1293fc7/
https://www.vice.com/nl/article/a33qez/tienerjongens-krijgen-les-in-mannelijkheid-en-grenzen-respecteren-om-seksueel-geweld-tegen-te-gaan
https://www.metronieuws.nl/relatieseks/2017/09/seksueel-geweld-voorkomen-daar-zijn-workshops-voor
https://broadly.vice.com/en_us/article/j55y7g/how-to-teach-teenage-boys-to-actually-respect-women
https://www.funx.nl/radio/fragmenten/293002-rotterdamse-jurhaily-26-leert-jongens-om-te-gaan-met-vrouwen


MenEngage

Emancipator is coördinator van het Europese MenEngage netwerk, samen met de collega’s 
van het Zweedse MÄN. De coördinatoren worden ondersteund en aangestuurd vanuit een 
Steering Committee met 11 leden uit 8 landen. Wekelijks vindt overleg plaats tussen de
coördinatoren, en gemiddeld elke twee maanden met het Steering Committee.

In 2017 heeft Emancipator namens MenEngage een lezing gegeven over 'Engaging Boys 
and Men in Gender Equality’ tijdens de conferentie ‘Boys, Men and Gender Equality’ in 
Oslo in Noorwegen.

In 2017 heeft Emancipator met MenEngage deelgenomen aan de Civil Society 
Organisations Consultation Meeting van het Europees Instituut voor Gender Gelijkheid in 
Vilnius, Litouwen.

In 2017 heeft Emancipator met het MenEngage Steering Committee een driedaagse 
vergadering gehouden in Barcelona.

Het netwerk functioneert sinds 2009 (vrijwel) geheel op vrijwillige basis, maar heeft in 2017 
enkele bescheiden fondsen weten te verwerven om in 2018 vorm te geven aan verdere 
ontwikkeling en professionalisering van het netwerk. 



MenCare: Alliantie Werk.en.de.Toekomst

Emancipator heeft zich in 2017 aangesloten bij de wereldwijde MenCare campagne, gericht 
op het stimuleren van zorgzame mannelijkheid.

In 2017 heeft Emancipator samen met Atria (kennisinstituut emancipatie en 
vrouwengeschiedenis), VHTO (landelijk expertisecentrum meisjes/vrouwen en 
bèta/techniek) en de NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) succesvol een voorstel ingediend 
bij de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW.

Dit partnerschap richt zich op het doorbreken van genderstereotypen in onderwijs en 
arbeidsmarkt en zet zich in om het combineren van werken, leren en zorgen mogelijk te 
maken. 

In Werk.en.de.Toekomst zal Emancipator zich vooral gaan richten op het ontwikkelen van 
interventies om jongens en mannen richting traditioneel vrouwelijke rollen, functies en 
beroepen te stimuleren. Richting zorgzame mannelijkheid dus, als onderdeel van de 
MenCare campagne.

In 2017 heeft Emancipator al een bijdrage geleverd aan een ontwikkel- en onderzoeksgroep 
van VHTO, gericht op het doorbreken van genderstereotypering in het primair onderwijs.



Overige activiteiten, onder andere:

• Emancipator gaf een gastles over mannenemancipatie op Avans Hogeschool op 8 maart.

• Emancipator nam deel aan een panelgesprek in Rotterdam over Financiële Zelfstandigheid van vrouwen, op 9 maart, in het kader van Internationale Vrouwendag.

• Emancipator nam deel aan de Women’s March op 11 maart in Amsterdam

• Op 28 maart werd vanuit de mede door Emancipator geïnitieerde campagne VaderZoektVerlof een brief ‘Vaderschapsverlof in Nederland: nu is het moment’ aan de 
informateur voor een nieuw kabinet gestuurd. Tevens werd het pleidooi ‘Vooruit met het vaderschapsverlof’ gelanceerd.

• Op 12 april nam Emancipator in de Schouwburg in Amsterdam deel aan de Ronde Tafel van Vileine Vrouwen met als thema ‘Moeten we het met de mannen doen?’

• Op 24 mei droeg Emancipator bij aan de expertmeeting: ‘FEMtalks NL - Naar een genderinclusieve Economie!’ van de Nederlandse Vrouwen Raad

• Op 13 mei organiseerde Emancipator samen met The Feminist Club Amsterdam een Engelstalige ‘Discussion Night: Violence Against Women as a Men’s Issue’

• Op 16 juni organiseerde Emancipator de ‘Vaderdagborrel mét inhoud’ en publiceerden we de brochure Méér dan Papadag.

• Emancipator faciliteerde de Tilburgse Expertmeeting Mannenemancipatie op 20 juni (i.s.m. Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg)

• Op 1 augustus stond namens Emancipator tientallen maatschappelijke organisaties en experts over gender en mannelijkheid een opiniestuk in Trouw over de 
genderstereotypen bevestigende SIRE jongens-campagne.

• Op 6 september gaf Emancipator 2 workshops tijdens het ‘Chicks on a Mission’ programma van Nachtburgemeester Amsterdam.

• Op 23 september verzorgde Emancipator een workshop over mannenemancipatie tijdens het Sloterplas Nazomerfestival in Amsterdam

• Eveneens op 23 september verzorgde Emancipator het voor- en nagesprek bij de theatervoorstelling ‘Waarom mannen slaan’ in Theater De Generator in Leiden.

http://www.vaderzoektverlof.nl/wp-content/uploads/2017/03/20170328-Brief-informateur-Schippers-VVD-CDA-D66-GL.pdf
https://www.vaderzoektverlof.nl/wp-content/uploads/2017/01/Vooruit-met-het-vaderschapsverlof-LR.pdf
https://www.emancipator.nl/wp-content/uploads/2017/06/Meer-dan-papadag.-Een-inventarisatie-van-vaderinitiatieven-in-Nederland.pdf
https://www.trouw.nl/opinie/de-sire-campagne-doet-jongens-tekort-en-moedigt-stereotiep-gedrag-aan-~a9fc8273/


SEZO Emancipatie: 
Mannencentrum Daadkr8 en Vrouw&Vaart
Eind 2017 is Emancipator ingetrokken bij Mannencentrum Daadkr8 in Amsterdam 
Slotervaart. 

Daadkr8 is een centrum van SEZO, organisatie voor maatschappelijke
dienstverlening. SEZO beheert ook het naast Daadkr8 gelegen Vrouwencentrum
Vrouw en Vaart. 

Emancipator gaat de komende jaren samen met Daadkr8 en Vrouw en Vaart op
zoek naar constructieve manieren om mannen- en vrouwenemancipatie met elkaar
te verbinden.

In 2017 zijn we al begonnen met het organiseren van uitwisselingen en activiteiten 
in het kader van IMAGINE en de White Ribbon Campagne binnen Daadkr8. 

http://daadkr8.amsterdam/
https://www.vrouwenvaart.nl/


Media

Emancipator wist ook in 2017 vaak de media te halen, dankzij #MeToo, IMAGINE en 
de White Ribbon Campagne maar ook via andere wegen. Bijvoorbeeld:

• Interview in Het Parool: 'Ook voor mannen valt er nog heel wat te emanciperen'

• 5 gastcolumns op de website van Topvrouw@work

• ‘Feminisering van de samenleving? Was het maar waar!’ op www.ikschrijf.com

• ‘Mannenemancipatie, bestaat dat ook?’ op www.oneworld.nl

• ‘De maatschappij heeft een genderprobleem’ op www.vileine.com

• ‘Als ook mannen last blijken te hebben van het schoonheidsideaal’ in Femma
Magazine

• De optimist van de dag: ‘Feminisme is goed voor mannen’ op NPO Radio Een 
Vandaag

https://www.parool.nl/binnenland/-ook-voor-mannen-valt-er-nog-heel-wat-te-emanciperen~a4511189/
https://topvrouwatwork.nl/?s=jens+van+tricht
http://www.ikschrijf.com/stelling/de-feminisering-van-de-maatschappij-is-een-mythe
https://www.oneworld.nl/mensenrechten/mannenemancipatie-bestaat-dat-ook/
http://www.oneworld.nl/
http://vileine.com/2017/03/20/mannelijke-medestrijders-jens-van-tricht-de-maatschappij-heeft-een-genderprobleem/
http://www.vileine.com/
https://www.femma.be/nl/blog/artikel/als-ook-mannen-last-blijken-te-hebben-van-het-schoonheidsideaal
https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/423697-de-optimist-feminisme-is-goed-voor-mannen?
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