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WAT IS RENT A HUMAN?

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het 

bevorderen van gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer 

én daarbuiten.  

De RENT A HUMAN brochure biedt inzicht in wat Emancipator voor jou én 

jouw organisatie kan betekenen. De titel RENT A HUMAN verwijst naar een 

van de maatschappelijke problemen: de objectivering van vrouwen.

 

 

WAAROM RENT A HUMAN?

Gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke thema’s binnen 

de samenleving, maar vooral op de werkvloer is de urgentie hoog: 

Werken jullie al op transformatieve wijze aan deze thema’s op het gebied 

van human resource management, branding, marketing en communicatie? 

Hoe staat het met de ‘social responsibility and ethics’? Op welke manier 

hebben jullie aandacht voor ‘compassionate leadership’? Hoe divers en  

inclusief is jouw omgeving?  

 

Er is nog een hele wereld te winnen!  

Emancipator is dé organisatie die samen met jou een meerwaarde creëert.
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OVER 
EMANCIPATOR

WAT DOET EMANCIPATOR?

Emancipator streeft naar sociale rechtvaardigheid en een duurzame wereld 

waarin iedereen zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid kan  

ontplooien en ontwikkelen. 

Daarvoor is zowel mannen- als vrouwenemancipatie nodig.

 

WAAR GAAT MANNENEMANCIPATIE OVER? 

Mannenemancipatie gaat over de bijdragen van mannen aan  

gendergelijkheid en het transformeren van maatschappelijke opvattingen 

over mannen en mannelijkheid. 

Want of het nu gaat om geweld en veiligheid, seksualiteit, seksuele  

diversiteit, of de verdeling van arbeid en zorg, de positie van jongens en 

mannen speelt vrijwel altijd een belangrijke rol. Mannenemancipatie is met 

een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid en hoe 

mannen kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid.
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#1. ARBEID EN ZORG

Hoe staat het met een gezonde ‘work-life balance’ in jouw organisatie?  

Krijgen jouw collega’s de ruimte om een betrokken ouder te zijn of een  

zorgende rol te vervullen naast hun carrière? 

#2. GEWELD EN VEILIGHEID

Hoe veilig is jouw werkomgeving? Wat doet jouw organisatie om machts-

misbruik, buitensluiting, pesterijen en (seksuele) intimidatie te voorkomen? 

En wat doen jullie om een veilige bedrijfscultuur te creëren en te behouden 

voor iedereen?

#3. SEKSUELE DIVERSITEIT

Hoe staat het met de diversiteit binnen jouw organisatie? Heerst er in jouw 

werkomgeving nog steeds een mannencultuur? Wat doet jij voor  

inclusiviteit en tegen homo-, bi- en transfobie?

#4. SEKSUALITEIT

In hoeverre bestaat er de mogelijkheid om je eigen grenzen te stellen en ze 

te bewaken op de werkvloer? Ben jij je bewust van grensoverschrijdend  

gedrag en wat je ertegen kan doen? Welke verantwoordelijkheid (of  

welke rol) neemt jouw organisatie hierin?

ONZE 
THEMA’S

Een gezonde 

work-life balance 

tussen werk en zorg.

Een veilige werk- 

omgeving: vrij van elke 

vorm van geweld.

Omarmen van diversiteit 

en het creëren van een 

inclusieve cultuur. 

Verantwoordelijkheid 

nemen betreft  

gelijkwaardige relaties.

#1.

#2. #3.

#4.
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RENT A HUMAN 
VOOR EEN.. 

QUICKSCAN

MASTERCLASS

RENT A HUMAN brochure

INSPIRATIE
SESSIE

MINI 
CAMPAGNE

WORKSHOP

HUMAN
LIBRARY

EXPERIENCE
WEEK(END)

EXPERIENCE 
DINER

OM..
 

• TE WERKEN AAN GENDERGELIJKHEID,  
DIVERSITEIT EN INCLUSIE 

 
• IMPACT TE CREËREN DOOR OP  

TRANSFORMATIEVE WIJZE MANNELIJKHEID TE 
PROMOTEN IN BRANDING 

• MEER  SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID  
TE NEMEN BINNEN JOUW ORGANISATIE 

• EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKPLEK  
TE CREËREN 

 
• IN AANRAKING TE KOMEN  MET DE BEWEGING 

 
• GEÏNSPIREERD TE WORDEN EN MEER 
KANSEN TE ONTDEKKEN VOOR JOUW  

ORGANISATIE OF MERK
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QUICKSCAN

ONDERDOMPELEN, VERZAMELEN EN DE VOLGENDE STAP 

Binnen korte tijd neemt Emancipator een kijkje achter de schermen bij jouw 

organisatie en houden we processen onder een vergrootglas. Zo krijg je snel 

een beeld van de tastbare verbeterpunten, stemmen we samen de  

vervolgstappen af en creëren we samen draagvlak voor verandering. 

 

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Kennismakingssessie

  • Intern op locatie 

  • Kortlopend traject

  INBEGREPEN

  • Briefing quickscan en verbeterpunten

  • Korting op het vervolgtraject
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MASTERCLASS

WAAROM FEMINISME GOED IS VOOR MANNEN 

Binnen de masterclass word je geïnspireerd door inzichten en krijg je een 

hoopvol perspectief op mannen en mannelijkheid.  

Ben je benieuwd waarom feminisme goed is voor mannen en welke wereld 

er te winnen is als we traditionele opvattingen en mannelijkheidsnormen 

loslaten? 

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Twee dagdelen

  • Externe locatie 

  • Max. 15 personen

  • Eenmalige sessie

  INBEGREPEN

  • Locatie

  • Materialen

  • Belevingslunch of -diner

  • Gesigneerd boek - Jens van Tricht
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INSPIRATIE
SESSIE

RAAK GEÏNSPIREERD DOOR DE KANSEN 

In een besloten inspiratiesessie gaan we onder begeleiding met bijzondere 

tools aan de slag om thema’s zoals diversiteit en inclusiviteit handen en 

voeten te geven. We laten ons leiden door een scala van mogelijkheden en 

de effectiviteit van een goed diversiteitsbeleid. Diversiteit gaat namelijk over 

de mix van verschillen en inclusiviteit gaat over hoe je met de verschillen en 

veelzijdige talenten omgaat. Deze sessie geeft elk bedrijf een caleidoscoop 

aan mogelijkheden!

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Een dagdeel

  • Intern op locatie

  • Max. 30 personen

  • Interactieve sessie

  INBEGREPEN

  • Materialen

  • Keynote spreker en coach
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MINI
CAMPAGNE

WEES HET VOORBEELD DAT JE WILT ZIEN IN JOUW COMMUNITY 

In deze sessie nemen trainers je aan de hand mee en begeleiden ze je om 

een eigen campagne te starten met betrekking tot het bevorderen van  

gendergelijkheid. Met een campagne als je deze kun je zichtbaar iets doen 

aan maatschappelijke ongelijkheid, eventueel door de media erbij te  

betrekken. De campagne creëert bewustwording door middel van  

bijvoorbeeld de opzet van een Blogmarathon.

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Twee tot drie werkdagen 

  • Extern op locatie 

  • Max. 20 personen

  • Gerichte training

  INBEGREPEN

  • Locatie en overnachting(en)

  • Volledig verzorgd 

  • Materialen 

  • Trainers en facilitators    

  • Begeleiding in na-traject
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WORKSHOP

DOEN, LEREN EN IN ACTIE KOMEN 

Op interactieve wijze leer je meer over thema’s die te maken hebben met 

het bereiken van gendergelijkheid. Dit kunnen zijn: sekse en gender,  

stereotypen en vooroordelen, relaties en seksualiteit, grenzen en consent, 

het voorkomen van (seksueel) geweld, en de talentontwikkeling van jongens 

en mannen.  

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Een dagdeel 

  • Intern op locatie 

  • Max. 25 personen

  • Interactieve sessie

  INBEGREPEN 

  • Materialen 

  • Trainer en facilitator    

  • Lunch en borrel optioneel
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HUMAN
LIBRARY

EEN PLEK OM INZICHTEN TE VERZAMELEN 

Tijdens dit evenement ga je met ervaringsdeskundigen in gesprek, eventueel 

uit de eigen zakelijke of privé omgeving. Het is een persoonlijke speeddate 

om anderen met verhalen en ervaringen te verrijken en inzicht te geven in 

de pijnpunten van voorlopers of rolmodellen.  

Het kennen van elkaars verhalen voorkomt dat we (ver)oordelen op grond 

van vooroordelen. Dit event geeft je de kans om op een interactieve manier 

nieuwe inzichten in doelgroepen te vergaren. 

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Een dagdeel 

  • Extern op locatie 

  • Max. 40 personen

  • Interactive storytelling

  INBEGREPEN

  • Materialen 

  • Fingerfood & bites 

  • Real humans  

  • Host
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EXPERIENCE
WEEK(END)

BELEEF DE BEWEGING 

Deze exclusieve ervaring is bedoeld voor mannen die wakker zijn  

geschrokken door de #metoo beweging, die willen weten wat er wordt  

bedoeld met toxic masculinity, die zich afvragen wat de nieuwe rol van

man-zijn 2.0 is. We richten ons daarom op mannen die daadwerkelijk iets 

willen en kunnen betekenen door hun status of functie.  

Bijvoorbeeld influencers, pioniers, politici, rolmodellen, CEO’s/COO’s en 

andere verantwoordelijken binnen organisaties. 

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Een weekend of een week

  • In Nederland, Italië of op Curaçao  

  • Max. 12 personen

  • Interactieve en intensieve training

  INBEGREPEN 

  • Reis, locatie en overnachting(en)

  • Volledig verzorgd 

  • Materialen 

  • Trainers en facilitators    

  • Begeleiding in na-traject
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EXPERIENCE
DINER

PRIKKEL JE SMAAKPAPILLEN  

Tijdens een experimenteel belevingsdiner word je ondergedompeld in een 

of meerdere thema’s. Durf jij verrast te worden en het gesprek aan te gaan?

  BELANGRIJKE KENMERKEN

  • Een dagdeel 

  • Intern of extern 

  • Max. 15 personen

  • Experimenteel diner 

  • Gericht op thema 

 

  INBEGREPEN 

  • Diner en drank 

  • Ludieke elementen    

  • Host 
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ENTHOUSIAST
OVER ONS
WERK? 

WIL JE OOK
ONDERDEEL VAN ONZE

FAMILIE WORDEN? 
CHECK ONZE WEBSITE!



VOORDAT JE
UITCHECKT: 

BEDANKT VOOR
JOUW TIJD.

LATEN WE  
SNEL AFSPREKEN !




