
Jaarverslag Activiteiten 2018
Jens van Tricht
Juni 2019



Inhoud

• Inleiding

• IMAGINE (Inspiring Male Action for Gender Equality In Europe)

• Alliantie Genderdiversiteit

• White Ribbon Campagne 2018

• Stop Straatintimidatie

• Alliantie Werk.En.De.Toekomst

• MenEngage Europe

• Overige activiteiten

• Media



Inleiding

In 2018 heeft Emancipator een aantal grote stappen gezet in de ontwikkeling van mannenemancipatie in 
het algemeen en van Emancipator en MenEngage Europe als organisaties hiervoor in het bijzonder. 

We zijn actief in projecten en activiteiten op de vier themagebieden die we vanaf het begin centraal gesteld 
hebben: arbeid & zorg, geweld & veiligheid, relaties & seksualiteit, en gender diversiteit. Hierbij creëren we 
voortdurend allianties en verbindingen, tussen mensen en organisaties, en tussen thema’s en 
werkgebieden. 

Verbinding, netwerken, ontmoeting, kennismaking, uitwisseling, inspiratie, deskundigheidsbevordering, 
bewustwording, co-creatie, pleitbezorging, lobby – het zijn allemaal aspecten die een lange adem en 
doorzettingsvermogen vragen. Gelukkig kan Emancipator bouwen op een groeiende gemeenschap van 
organisaties en individuen die het belangrijk vinden en met ons willen samenwerken om jongens en 
mannen deel van de oplossing te maken.

Hoogtepunten in 2018 waren de lancering van het boek ‘Waarom feminisme goed is voor mannen’ van Jens 
van Tricht, de internationale IMAGINE conferentie in Amsterdam, de MenEngage Europe ledenbijeenkomst 
in Wenen, en het training- en inspiratieweekend voor jonge mannen die zich willen inzetten om geweld 
tegen vrouwen te voorkomen dat we organiseerden in het kader van de White Ribbon Campagne – met een 
indrukwekkende lijst campagne-activiteiten die vervolgens door de deelnemers werden georganiseerd!

In 2019 gaan we vrolijk en gestaag verder, zegt het voort!



IMAGINE (Inspiring Male Action for Gender 
Equality In Europe) 
Het internationale IMAGINE samenwerkingsproject werd in 2018 afgerond met de 
succesvolle internationale conferentie ‘Werken met jongens en mannen in het 
#MeToo tijdperk’. 200 deelnemers uit Amsterdam, Nederland en heel Europa 
kregen de IMAGINE toolkit gepresenteerd, werden vergast op plenaire presentaties 
en inspirerende workshops, en hadden vooral veel gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en inspireren. 

Na afloop van de conferentie kreeg Emancipator opdracht van de Gemeente 
Amsterdam om een groep nieuwe peer educators te werven en op te leiden en nog 
eens 40 workshops uit te voeren. Deze opdracht loopt t/m 2019. Hiermee worden 
stappen gezet voor verduurzaming van het IMAGINE aanbod in Nederland.

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.emancipator.nl/stereotypes-van-je-af-laten-glijden-kan-alleen-als-je-een-alternatief-hebt/
https://www.emancipator.nl/wp-content/uploads/2018/06/IMAGINE-Toolkit-NL.pdf


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 2018 kregen we groen licht voor een nieuwe projectfase van twee jaar. In 
samenwerking met penvoerder Movisie en partners Rutgers en Doetank PEER 
organiseerden we in december 2018 een brainstorm over Genderdiversiteit en 
Intersectionaliteit, ter voorbereiding van een Kennishub over ditzelfde thema in 
februari 2019. T/m 2020 organiseren we samen nog Kennishubs over 
Genderdiversiteit in Opvoeding, Onderwijs en het Bedrijfsleven. Tegelijkertijd laten 
we de alliantie groeien tot een krachtig samenwerkingsverband dat 
genderstereotypen zowel aan de basis als in brede zin doorbreekt. 

De Alliantie Genderdiversiteit wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW.

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


White Ribbon Campagne 2018

In 2018 richtte de White Ribbon Campagne zich nadrukkelijk op verbreding en verdieping. 
In samenwerking met projectpartners Rutgers, Movisie en Doetank PEER is tegelijkertijd 
gewerkt aan een campagne om (jonge) mannen te activeren en tot gedragsverandering aan 
te zetten, én aan een Deltaplan voor de ontwikkeling van een duurzaam 
samenwerkingsverband van organisaties die jongens en mannen (willen) betrekken bij het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen. 

Het training- en inspiratieweekend van de White Ribbon Campagne was een groot succes. 
De deelnemers, een groep van …. heel diverse jonge mannen, gingen met elkaar zowel 
persoonlijk als politiek de diepte in en organiseerden na afloop een indrukwekkende 
hoeveelheid activiteiten. 

Het Deltaplan werd gesteund door enkele tientallen organisaties en succesvol ingediend als 
projectvoorstel bij het Ministerie van OCW, zodat de campagne en ontwikkeling ook in 
2019 verder kunnen gaan.

De White Ribbon Campagne 2018 werd gefinancierd door het Ministerie van OCW en werd 
mede dankzij een groeiend aantal samenwerkingspartners een groot succes.



White Ribbon Campagneactiviteiten 2018

- Emancipator organiseerde samen met Donadaria, Spior en IDEM Rotterdam de 
Stille tocht voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen, op 29 december 2018



Stop Straatintimidatie Amsterdam

Emancipator is lid van de Klankbordgroep Straatintimidatie van de Gemeente 
Amsterdam, samen met onder andere Qpido, Stichting Fairspace, Stichting Stop 
Straatintimidatie, Al Nisa, Sexmatters, COC Amsterdam en UN Women NL. 

In 2018 hebben we bijgedragen aan 
de conceptontwikkeling van de 
gemeentelijke postercampagne tegen 
straatintimidatie. Daarnaast sloten we 
met onze werving en opleiding van 
IMAGINE peer educators en het 
verzorgen van IMAGINE workshops 
aan bij de doelstellingen van de 
campagne.

https://www.amsterdam.nl/straatintimidatie/


Alliantie Werk.en.de.Toekomst

In 2018 heeft Emancipator vanuit de Alliantie Werk.en.de.Toekomst onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het ‘State of the Art’ basisdocument van de Alliantie.

- Consultatie ‘Mannen en Emancipatie’ met alliantiepartners

- In samenwerking met VHTO verkend welke interventies geschikt of wenselijk zijn om jongens en mannen richting 
zorgzame mannelijkheid te stimuleren.

- Mannelijke rolmodellen en ambassadeurs geworven.

- In samenwerking met Atria een thema-avond in Pakhuis De Zwijger georganiseerd over ‘Waarom feminisme goed is 
voor mannen’

- Deelgenomen en bijgedragen aan diverse conferenties.

- Bijdragen geleverd aan publicatiies in diverse media.

Werk.en.de.Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt 
en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een 
samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse 
Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.



MenEngage Europe

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. Wekelijks vindt 
overleg plaats tussen de coördinatoren, en gemiddeld elke twee maanden met het Steering Committee. Sinds de zomer 
van 2018 wordt MenEngage Europe ondersteund door een Secretariat Officer die is ondergebracht bij Emancipator.

In februari 2018 heeft Emancipator met MenEngage deelgenomen aan de Civil Society Organisations Consultation 
Meeting van het Europees Instituut voor Gender Gelijkheid in Vilnius, Litouwen.

In maart 2018 nam Emancipator namens MenEngage Europe deel aan de Kick Off van het MenEngage Vlaanderen 
Netwerk.

In oktober 2018 heeft Emancipator namens MenEngage Europe in Brussel deelgenomen aan een paneldiscussie van 
Eurofound over ‘A modern agenda for work-life balance’.

In oktober 2018 heeft MenEngage Europe een succesvolle ledenbijeenkomst georganiseerd in Wenen. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn huisregels voor het netwerk opgesteld, hebben verkiezingen voor het Steering Committe
plaatsgevonden, en zijn door de leden strategische prioriteiten voor het netwerk vastgesteld. Emancipator is voor twee 
jaar herverkozen in het Steering Committee en zal ook de rol als co-coördinator voortzetten.

Het netwerk functioneerde sinds 2009 (vrijwel) geheel op vrijwillige basis, maar heeft in 2018 financiële ondersteuning 
gekregen vanuit het MenEngage Global Secretariat en vanuit de OAK Foundation om vorm te geven aan verdere 
ontwikkeling en professionalisering van het netwerk. 



Overige activiteiten, onder andere:

• Emancipator nam deel aan een panel tijdens de lancering van ‘Olga in Hertz | 
Celebrating Women in Music - Women's Day Concert’ op Internationale Vrouwendag 8 
maart in Tivoli Vredenburg Utrecht.

• Emancipator nam deel aan een panel tijdens de bijeenkomst ‘The Future of Work III - De 
rol van sekse-stereotypen op de werkvloer’ in Tivoli Vredenburg Utrecht op 15 maart.

• Op 16 oktober ging Jens van Tricht in Hilversum, namens Emancipator in gesprek met 
Cisca Dresselhuys over #MeToo en feminisme voor mannen.

• Emancipator nam deel aan het slotdebat van het NVVS Najaarscongres 2018 ‘Was will
der Mann?’

• Op 4 december nam Emancipator deel aan ‘Toxic Masculinity: mythe of dader? Het 
groot kritisch gesprek’ aan de Vrije Universiteit in Brussel.

• Op



Media

Emancipator wist ook in 2018 vaak de media te halen, bijvoorbeeld:

• ‘Het is niét ieder voor zich’ in De Standaard

• 'Tijd om uit keurslijf mannelijkheid te stappen’ in Het Parool

• ‘We moeten niet verlangen naar meer mannelijkheid, maar naar meer menselijkheid in 
de 21e eeuw’ in Charlie Magazine

• ‘Me Jane, You Tarzan’ van KRO/NCRV op NPO3

• ‘Deze mannen bewijzen dat feminisme géén vrouwending is’ in VIVA

• ‘Vaderschapsverlof: zelf dokken om met je baby te bonden’ op www.nu.nl

• ‘Stille tocht voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen’ op o.a. NOS, RTL en RTV 
Rijnmond

• Zie voor een volledig overzicht de website

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180525_03530590
https://www.parool.nl/columns-opinie/tijd-om-uit-keurslijf-mannelijkheid-te-stappen~bd7c9b2c/
https://www.charliemag.be/wereld/jensvantricht/
https://www.npo3.nl/me-jane-you-tarzan/KN_1701077
https://www.viva.nl/tijdschrift-viva/mannen-bewijzen-feminisme-geen-vrouwending-is/
https://www.nu.nl/werk/5631365/vaderschapsverlof-zelf-dokken-met-baby-bonden.html?redirect=1
https://nos.nl/uitzending/38580-nos
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4534846/honderd-deelnemers-aan-stille-tocht-rotterdam
https://www.rijnmond.nl/nieuws/176665/Honderden-deelnemers-aan-stille-tocht-voor-vermoorde-jonge-vrouwen-in-Rotterdam
https://www.emancipator.nl/emancipator-in-de-media/



