
Van de boardroom tot de keukentafel
Hoe kunnen mannen bijdragen aan gendergelijkheid?

▶Een toolkit voor vrouwenorganisaties 
    over mannenemancipatie
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▶Korte uitleg
Welkom bij de online toolkit over mannenemancipatie. Deze toolkit is 
interactief. 

Klik één keer met je linkermuisknop op een link of op een filmpje om deze te 
activeren. LET OP: om de toolkit geopend te houden en de link of het filmpje 
in een nieuw tabblad te openen gebruik:  
➥ Voor Windows: ctrl (control) + klik  
➥ Voor Mac: cmd (command) + klik

 

ctrl
cmd
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▶VOORWOORD: Yin en Yang

Het yin-yang symbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin 
vrouwelijkheid symboliseert en yang mannelijkheid. Het zijn echter niet louter tegenstellingen, 
maar vooral complementaire waarden. 
De Nederlandse Vrouwen Raad is blij en trots met deze toolkit over mannenemancipatie. Dat wij 
hierin samen optrekken met Emancipator onderstreept de urgentie en het belang hiervan voor ons 
als vereniging met onze lidorganisaties en alle overige vrouwenorganisaties.
 
De vrouwenbeweging heeft van oudsher vaak een beroep gedaan op mannen om zich uit te 
spreken en in te zetten voor emancipatie en het beëindigen van geweld. Daarom is Emancipator 
opgericht om jongens en mannen deel van de oplossing te maken. Het betrekken van mannen 
en jongens bij de emancipatie van vrouwen en dus het bevorderen van mannenemancipatie, 
is een belangrijke bijdrage en complementair aan de maatschappelijke strijd voor een sociaal 
rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin iedereen zich in vrijheid, gelijkheid en 
veiligheid ten volle als mens kan ontplooien.
 
Op alle terreinen waar de NVR werkzaam is zoals verdeling betaalde arbeid en onbetaalde zorg, 
geweld tegen vrouwen en gezondheid, is het belangrijk dat de doelen waar de NVR naar streeft ook 
worden gedragen door mannen en jongens. Het is evident dat bij onderwerpen die de emancipatie 
van vrouwen raken de rol van mannen en jongens hierin essentieel is. Hierbij is het belangrijk 
om onderwerpen als mannelijkheid en zorgtaken bespreekbaar te maken. Een grotere deelname 
van vrouwen aan de economie en hun  financiële zelfredzaamheid zijn hier onlosmakelijk aan 
verbonden. Empowerment van vrouwen is ook een zaak van mannen. Door dit gezamenlijk te 
bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, komen we verder!
 
De NVR is blij om hierin met partner Emancipator samen op te trekken binnen de alliantie 
Werk.en.de Toekomst. Met deze samenwerking benadrukken wij het belang van 
mannenemancipatie en het betrekken van mannen en jongens bij de emancipatie van vrouwen. 
Door dit bespreekbaar te maken binnen onze lidorganisaties en andere vrouwenorganisaties willen 
wij hen inspireren maar ook tools aanreiken voor concrete activiteiten. Dat is waar deze toolkit 
voor is ontwikkeld.
 
Net als Emancipator vinden wij dat mannen net zo veelzijdig, divers, veranderlijk, tegenstrijdig, 
complex en mysterieus kunnen zijn als vrouwen. Wij zijn complementair, wij zijn yin en yang!

DOOR: Nenita la Rose
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▶VOORWOORD: Wat voor mannen 
    willen we zien in de wereld?

Wat een mijlpaal – en eer – om deze toolkit over mannenemancipatie samen met de Nederlandse 
Vrouwenraad te publiceren! De vrouwenbeweging heeft van oudsher vaak een beroep gedaan op 
mannen om zich uit te spreken en in te zetten voor emancipatie en het beëindigen van geweld. 
Daarom is Emancipator opgericht: om jongens en mannen deel van de oplossing te maken.

Mannenemancipatie is een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke strijd voor een sociaal 
rechtvaardige samenleving waarin iedereen zich in vrijheid, gelijkheid en veiligheid ten volle als 
mens kan ontplooien. 
Emancipator en andere organisaties voor mannenemancipatie bouwen voort op het werk van 
vrouwen en vrouwenorganisaties; we staan op de schouders van reuz(inn)en.
 
Sociale rechtvaardigheid kan niet bestaan zonder genderrechtvaardigheid – rechtvaardigheid 
tussen mannen en vrouwen, tussen mensen die zich wel of niet thuisvoelen en herkennen in 
die tweedeling, tussen mensen met uiteenlopende seksuele oriëntaties of voorkeuren en met 
uiteenlopende genderidentiteiten of -expressies. Bij al deze en vele andere vraagstukken gaat het 
impliciet of expliciet vaak ook over de rol van jongens en mannen en over de invullingen die aan 
mannelijkheid woren gegeven.
 
Genderrechtvaardigheid kan niet bestaan zonder dat mannen hieraan bijdragen. Seksisme, 
ongelijkheid en geweld zijn ook mannenproblemen, eigenlijk vaak mannelijkheidsproblemen. 
Mannenemancipatie zet zich daarom in voor het bevragen, verruimen en transformeren van 
gender in het algemeen en mannelijkheid in het bijzonder. Door mannen uit te nodigen en 
toe te staan meer mens te worden dragen we bij aan nieuwe oplossingsrichtingen voor vele 
maatschappelijke en emancipatievraagstukken.
 
Belangrijk hierbij is om te erkennen dat mannen net zo veelzijdig, divers, veranderlijk, tegenstrijdig, 
complex en mysterieus kunnen zijn als vrouwen. Het zijn net mensen. We moeten rekening houden 
met de verschillende persoonlijke en maatschappelijke posities die mannen kunnen innemen, en 
met de heel verschillende posities van macht of kwetsbaarheid die daarbij kunnen komen kijken. 
Mannen hebben allerlei privileges, dat is zeker. Hoe die privileges in de praktijk uitwerken hangt 
vervolgens mede ervan af of het dan om heteroseksuele of homoseksuele mannen gaat, om witte 
of zwarte mannen, om arme of rijke mannen, om praktisch of theoretisch opgeleide mannen, om 
jonge of oude mannen, om mannen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond, om meer of 
minder gezonde of beperkte mannen, etc. ‘De man’ bestaat niet en zo is er ook niet één vorm van 
mannelijkheid waar mannen zich toe moeten verhouden.

DOOR: Jens van Tricht
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Het persoonlijke is politiek, en het politieke is persoonlijk. Feminisme heeft mannen nodig voor 
een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven. Want laten we nou 
niet denken dat mannen het hoogst haalbare in het mensenleven al bereikt hebben. Feminisme 
verbetert de relatie van mannen met zichzelf, met andere mannen, met vrouwen, met kinderen, 
met partners, en met de hele wereld.

Laten we wel nadenken over in wat voor wereld we dan eigenlijk willen wonen, wat voor mensen 
we willen zijn, en wat voor mannen we graag zouden willen zien in die wereld. Joke Smit heeft zich 
hier jaren geleden al duidelijk over uitgesproken in Er is een land waar vrouwen willen wonen. 
En heel veel is er nog niet veranderd:
 
Er is een land waar mannen willen wonen
Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd
Waar niemand wint ten koste van een ander
En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid
Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden
Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn
Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten
Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn
 
In de wereld waar ik zou willen wonen kan iedereen zich in vrijheid, gelijkheid en veiligheid ten 
volle als mens ontplooien, wordt erkend dat iedereen over het gehele menselijke potentieel kan 
beschikken, worden zogenaamd mannelijke en vrouwelijke eigenschappen gelijk gewaardeerd 
en worden we niet in beperkende en schadelijke hokjes gestopt. Fijn om hier met de NVR aan te 
mogen werken.

3.
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1. Waarom mannenemancipatie?

▶Wat hebben vrouwen aan mannenemancipatie?
Veel problemen waar vrouwen mee te maken hebben worden mede veroorzaakt door mannen 
en mannelijkheid. Of het nu gaat over geweld en veiligheid, arbeid en zorg, relaties en seksualiteit 
of gender en diversiteit: traditionele, schadelijke invullingen van mannelijkheid dragen bij aan 
het ontstaan van problemen rond al die thema’s. Bijvoorbeeld de dubbele belasting van werk 
en huishouden en kinderen en misschien wel mantelzorg, economische onzelfstandigheid, 
straatintimidatie of andere vormen van (seksueel) geweld of grensoverschrijdend gedrag.
Veel mannen weten niet wat voor problemen vrouwen ondervinden. Als mannen zich meer bewust 
zouden zijn van die problemen – die zij als man misschien wel mede veroorzaken of in stand 
houden – zouden ze ook deel kunnen worden van de oplossing. Zo kan mannenemancipatie zorgen 
voor een meer gelijkwaardige verdeling van zorg en werk en inkomen en vrijere, bewustere keuzes 
daarin. Meer betrokken vaders zijn goed voor hun eigen welzijn en dat van moeders én van hun 
kinderen. Mannen kunnen ook bijdragen aan het voorkomen van seksueel en gendergerelateerd 
geweld en ander grensoverschrijdend gedrag: door schadelijk gedrag in zichzelf te onderzoeken en 
door de mannen om hen heen aan te spreken.

▶Wat hebben vrouwenorganisaties aan mannenemancipatie?
Als vrouwenorganisatie kan je – begrijpelijk – huiverig zijn om te werken met mannen. Je bent 
niet voor niets een organisatie voor en door en met vrouwen. Mannenemancipatie betekent niet 
dat je organisatie voor de helft uit mannen zou moeten bestaan, het betekent zelfs niet per se dat 
je met mannen zou moeten werken. Mannenemancipatie gaat in de kern over het erkennen dat 
gender ook over mannen gaat, dat mannelijkheid een sociale constructie is, én dat die constructie 
verantwoordelijk is voor of tenminste bijdraagt aan veel van de problemen waar vrouwen- 
en andere emancipatieorganisaties aan werken. Het gaat om het bewustzijn van mannen en 
mannelijkheid als deel van het probleem en dus als noodzakelijk deel van de oplossing. 
Dat bewustzijn kan voor vrouwen en vrouwenorganisaties bijdragen aan nieuwe 
oplossingsrichtingen, inclusievere plannen, betere resultaten, meer impact, en uiteindelijk een 
meer gendergelijke wereld. Bovendien kan mannen betrekken in je vrouwenorganisatie misschien 
wel zorgen voor meer vrijwilligers en menskracht, een groter netwerk en meer bereik.

4.

Meldingen slachtoffers zedenmisdrijven

    Vrouwen: 87%

    Mannen 13%

Bron: OCW
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1. Waarom mannenemancipatie?

▶Wat hebben mannen aan mannenemancipatie?
Mannen hebben zelf veel te winnen bij emancipatie. Mannelijkheidsnormen zijn strikt en mannen 
wordt al van jongs af aan ingepeperd dat ze vooral ‘een echte man’ moeten zijn. Dat betekent 
zelfverzekerd en zelfredzaam zijn, altijd een oplossing hebben, competitief en luidruchtig zijn, geen 
emoties tonen behalve woede, en vooral: hetero zijn en dat bewijzen. Wie niet aan dat onmogelijke 
ideaal voldoet krijgt te maken met afwijzing, uitsluiting, verbaal of fysiek geweld, en ook twijfel en 
onzekerheid. Uit die ‘man box’ waar mannen in moeten passen komen zo allerlei problemen voort. 
Mannen zijn het vaakst pleger van allerlei delicten waaronder geweld tegen vrouwen en lhbtqia+ 
personen, van seksuele intimidatie en andere vormen van seksueel geweld. Onder mannen komen 
depressie, alcohol- en drugsverslaving en suïcide veel vaker voor en zij zijn vaker laagopgeleid en 
werkloos, roken vaker, zijn minder gezond en worden minder oud dan vrouwen.

5.
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Drankgebruik onder Nederlandse mannen en vrouwen

               % Nederlandse volwassenen

Drinkt niet/weinig
    Mannen 34,5%
    Vrouwen 53,2%

Drinkt alcohol
    Mannen 83,4%
    Vrouwen 72,7%

Drinkt overmatig
    Mannen 8,6%
    Vrouwen 6,0%

Drinkt zwaar
    Mannen 9,1%
    Vrouwen 7,4%

Bron: Trimbos
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1. Waarom mannenemancipatie?

Mannenemancipatie bevrijdt mannen uit de man box en uit de altijddurende, onmogelijke strijd 
om ‘een echte man’ te zijn. Daarmee krijgen mannen de vrijheid om zichzelf te zijn en zich te 
ontplooien, los van gegenderde normen, stereotypen en verwachtingen. Emancipator stelt mannen 
dan ook de vraag: wat voor man wil jij zijn? Behalve over hun persoonlijke leven en ontwikkeling 
gaat dat ook over de levens van anderen en de verantwoordelijkheid die mannen kunnen en 
moeten nemen om het verschil te maken in een genderongelijke wereld. Zoals Gandhi mensen 
opriep to be the change you wish to see in the world zeggen wij mannen:
➥ Be the (hu)man you wish to see in the world. 

Mannenemancipatie gaat over de vele manieren waarop mannen kunnen bijdragen aan de 
emancipatie van vrouwen, maar het gaat ook over hoe zij daar zelf van kunnen profiteren. 
Bijvoorbeeld door een betere werk-privébalans, meer betrokkenheid bij hun gezin en kinderen, 
en minder druk om te voldoen aan traditionele mannelijkheidsnormen.
 
Mannenemancipatie gaat over het transformeren van mannelijkheidsnormen: wat het betekent 
om een man te zijn en alle verwachtingen en stereotypen die daarbij horen.

6.
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2. Aan de slag

Goed idee, mannenemancipatie, maar hoe kan je het nu in de praktijk brengen? Dat kan op allerlei 
verschillende manieren. Het grootste verschil dat je kan maken is door in alles wat je doet, leest, zegt, 
denkt over emancipatie- en gendervraagstukken je te realiseren dat gender ook over mannen gaat, en 
het perspectief van mannelijkheid en mannenemancipatie erin mee te nemen. Daarnaast geven we 
drie concrete tips:

1 Mannen betrekken in je analyse
Bij elk willekeurige persoonlijk of maatschappelijk vraagstuk kan je de vraag stellen, wat heeft dit 
te maken met (de veranderende rol van) jongens en mannen en/of (de veranderende invullingen 
van) mannelijkheid? Net zoals vrouwenstudies en de vrouwenbeweging ons hebben laten zien 
dat vrijwel alles te maken heeft met (de veranderende rol van) meiden en vrouwen en/of (de 
veranderende invullingen van) vrouwelijkheid. Naar jongens, mannen en mannelijkheid wordt 
steeds meer expliciet onderzoek gedaan vanuit genderstudies en emancipatieperspectief. Tussen 
de regels door zeggen ook onderzoeken naar meiden, vrouwen en vrouwelijkheid een heleboel 
over jongens, mannen en mannelijkheid. Als vrouwen- of feministische organisatie heb je, en werk 
je vanuit, een perspectief op de maatschappij en een analyse van de problemen die je wil oplossen. 
Omdat mannen en mannelijkheid een belangrijk deel zijn van het probleem, en dus ook moeten 
zijn van de oplossing, is het essentieel om mannen en mannelijkheid ook op te nemen in je analyse.

2 Mannen aanspreken
Spreek mannen direct aan. Brieven aan ‘de ouders/verzorgers’ van een kind belanden vaak 
automatisch bij moeders. Als vaders direct worden aangesproken is de kans groter dat ze reageren.
➥ Maak duidelijk waarom mannen nodig zijn. Wees expliciet over de persoonlijke en 
maatschappelijke problemen die mede door mannen veroorzaakt worden. Wees voorbereid op 
uiteenlopende reacties – fragiliteit, #NotAllMen, #WomenToo, #MenToo, ➥#HeForShe.
Leg verbanden tussen de problemen die mannen hebben en de problemen die mannen 
veroorzaken. Probeer niet meteen de grootste boosdoeners te bereiken, maar pluk ‘laaghangend 
fruit’ – nodig de welwillende mannen in je eigen omgeving uit die het al vanzelfsprekend vinden 
dat vrouwen gelijk behandeld worden en dat geweld de wereld uit moet. Veel mannen weten vaak 
niet of en hoe ze zich hierover kunnen of mogen uitspreken en doen er dan maar het zwijgen toe. 
Mannen uitnodigen om het stilzwijgen te doorbreken is een belangrijke eerste stap.

3 Mannen betrekken bij je organisatie
Het kan een hele goede eerste stap zijn om met mannen in je omgeving te praten over het werk 
dat jij en je organisatie doen. Vertel hen waarom je dat doet, waarom je het belangrijk vindt, en 
waarom je denkt dat het voor hen ook belangrijk is. Verderop in deze toolbox vind je nog meer tools 
voor het starten van zo’n gesprek. Als ze meer willen weten over emancipatie en wat zij eraan hebben, 
kunnen ze zich bijvoorbeeld opgeven voor een training van Emancipator. Er zijn vast mannen in je 
omgeving die zich willen inzetten voor het werk dat je organisatie doet, bijvoorbeeld als vrijwilliger. 
Mannen betrekken bij je organisatie kan ook betekenen dat er in je activiteiten en evenementen 
aandacht is voor mannen en/of mannelijkheid. Emancipator brengt je ook graag in contact met 
mannen die bijvoorbeeld als spreker willen optreden of die een workshop willen geven.

7.
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3. Tools

Deze tools geven je handvatten om zelf aan de slag te gaan met mannenemancipatie. Ten eerste vind je hier 
allerlei bronnen die laten zien waarom mannenemancipatie belangrijk is: over gender, normen en stereotypen, 
mannenemancipatie, het voorkomen van geweld, zorg werk en huishouden, vaderschap, onderwijs - en hoe al 
die onderwerpen te maken hebben met mannelijkheid. Onder ‘dialoog’ vind je suggesties voor hoe een gesprek 
binnen je organisatie over mannenemancipatie vorm zou kunnen krijgen. 
Onder ‘bijeenkomsten’ vind je tips en inspiratie voor hoe je mannen zou kunnen betrekken intern in je 
organisatie of juist naar buiten toe met andere betrokkenen.

▶BRONNEN
   Ik weet nog weinig over mannenemancipatie en zou daar met 
   mijn organisatie meer over te weten willen komen.

1. Bronnen over gender, normen en stereotypen
Van jongs af aan krijgen mensen te maken met verschillende verwachtingen op basis van gender, 
iets waar je als vrouwenorganisatie wellicht ook al mee te maken hebt gehad of tegen strijdt. Zowel 
vrouwen als mannen lijden onder die verwachtingen - bijvoorbeeld doordat ze niet de volledige 
vrijheid hebben om hun passie te volgen. Onderstaande video’s en links geven meer informatie 
over gender, normen en stereotypen, voor jezelf, voor je collega’s of om te delen met anderen.

➥ Uit het keurslijf! Genderstereotypering (Alliantie Werk.en.de Toekomst)
In deze video wordt uitgelegd wat gendernormen zijn, wat het probleem is met gendernormen en 
wat we daaraan kunnen doen. 

➥ Girl Toys vs. Boy Toys: The Experiment (BBC)
In deze video zie je hoe volwassenen spelen met peuters die zijn ‘verkleed’ als het jongetje of 
meisje dat ze niet zijn, en hoe zelfs volwassenen die denken neutraal met de kinderen om te gaan 
zich toch enorm laten leiden door gegenderde verwachtingen.

➥ Mannelijkheid & vrouwelijkheid (Emancipator)
Al voor de geboorte heeft gender grote invloed op mensen. Door deze gendernormen ontstaan er 
verschillende maatschappelijke problemen, zoals een geweld, homofobie en ongelijke beloning. In 
deze video wordt uitgelegd hoe gendernormen werken.

➥ Verschil & gelijkheid (Emancipator)
Verschil wordt vaak meer benadrukt dan gelijkheid, ook al zijn ze veel kleiner dan de 
overeenkomsten. Zo ook de verschillen tussen genders. Deze video gaat over de grote 
overeenkomsten tussen mensen en de kleine verschillen tussen mannen en vrouwen.

8.
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3. Tools

➥ Beste reizigers… (VPRO Tegenlicht)
‘Man’ en ‘vrouw’ zijn termen die soms twee afzonderlijke categorieën lijken, terwijl in werkelijkheid 
deze beide categorieën veel overlap hebben en ze oneindig veel mogelijkheden hebben. De 
documentaire ‘Beste reizigers…’ van VPRO Tegenlicht neemt de categorisering onder de loep en 
laat zien dat de termen ‘man’ en ‘vrouw’ niet zo simpel zijn als ze lijken.

 1: Zorg en welzijn  2: Pedagogisch      3: Dienstverlenend 
     Mannen: 19%      Mannen: 30%          Mannen: 30%
     Vrouwen: 81%          Vrouwen: 70%          Vrouwen: 70%

 4: Technisch  5: Transport en logistiek     4: ICT
     Mannen: 90%      Mannen: 89%          Mannen: 89%
     Vrouwen: 10%      Vrouwen: 11%          Vrouwen: 11%
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3. Tools

2. Bronnen over mannenemancipatie
Oprichter en directeur van Emancipator Jens van Tricht zet in zijn boek Waarom feminisme goed is 
voor mannen en ook in zijn eerdere talk bij TedXDelft Women zijn persoonlijk-politiek perspectief 
op mannenemancipatie uiteen. Zie ook de uitzending van VPRO boeken over het boek.

MenEngage - een wereldwijd netwerk van organisaties die met mannen werken aan 
gendergelijkheid - legt in Challenging Male Stereotypes kort uit wat mannenemancipatie inhoudt. 
Daarnaast vertelt Jens van Tricht in deze video hoe de rollen van man en vrouw veranderen en stelt 
Emancipator mannen de vraag: “Wat voor man wil jij zijn?”.

Stephan van Duijn en Job de Vrieze bespreken in hun boek de Karakterman allerlei vragen die 
mannen zelden uitspreken maar zich wel afvragen, om meer bewustzijn te creëren over wat het 
betekent om man te zijn. De Karakterman is ook een podcast. De Karakterman is vooral gericht op 
mannen maar ook voor anderen interessant.

Ivan Jablonka roept in zijn boek Mannen die deugen op om zich te verzoenen met de 
veranderende positie in de maatschappij van man en vrouw en motiveert mannen zich actief in te 
zetten om gestalte te geven aan een nieuwe vorm van mannelijkheid. Ook dit boek is voornamelijk 
gericht op mannen.

Via VPRO zijn diverse documentaires te vinden omtrent het thema mannenemancipatie. 
Een aanrader is de VPRO 2Doc-documentaire Man Made, en het interview erover met maker 
Sunny Bergman.

Nee Man! De podcast over mannelijkheid en meer gaat ook over mannenemancipatie.

Veel thema’s, zoals geweld, seksualisering en integratie worden nu nog belicht als 
vrouwenproblemen, terwijl het problemen zijn voor de hele samenleving. 
In deze video wordt duidelijk waarom mannenemancipatie deel moet zijn van de oplossing.

Vanuit het verleden lijkt psychologie voornamelijk gericht op de witte man. Toch is er in de 
psychologie maar weinig aandacht voor mannelijkheid en de psychologische gevolgen daarvan. 
In 2019 publiceerde de APA richtlijnen voor werken met jongens en mannen, waarin ze expliciet 
zeiden dat traditionele mannelijkheid schadelijk is voor de mentale gezondheid van mannen.

Emma Watson is ambassadeur van de HeForShe-campagne van UN Women en spreekt over 
waarom mannen zich zouden moeten inzetten voor feminisme.

10.

Mannen zijn 6 keer zo vaak als vrouwen verdachte van 
een misdrijf en ook bijna 1,5 keer zo vaak slachtoffer.

Bron: CBS
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https://www.youtube.com/watch?v=_pfALYQjqNY&list=PLg31e5weVonmmFytxWdn7auzJdjWZ4AUM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fizrPtzX36I
https://www.karakterman.nl/
https://decorrespondent.nl/5431/in-deze-podcast-praten-we-over-het-leven-van-de-moderne-man/45071836414-4a46033b
https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/mannen-die-deugen.html
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2019/mannenemancipatie.html
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2019/man-made.html
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2019/man-bevrijd-uzelf.html
http://www.neemanpodcast.nl
https://www.youtube.com/watch?v=NV5ckCBW_2A
https://www.apa.org/monitor/2019/01/ce-corner
https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk
https://www.atlascontact.nl/boek/waarom-feminisme-goed-is-voor-mannen/
https://www.atlascontact.nl/boek/waarom-feminisme-goed-is-voor-mannen/
https://www.youtube.com/watch?v=OjqUUuC1izQ&list=PLg31e5weVonmmFytxWdn7auzJdjWZ4AUM
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2018/20-mei.html
https://www.youtube.com/watch?v=gHNDg1oByq8
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3. Bronnen over geweldspreventie
Dear Daddy is een aangrijpende video uit Noorwegen, die laat zien hoe grapjes tegen vrouwen die 
op de oppervlakte onschuldig lijken, een heel andere uitwerking kunnen hebben.

De Volkskrant: “Verander de wereld, begin bij de jongens: geweld tegen vrouwen aanpakken start 
op school” reportage over workshops van Emancipator op een school in Amsterdam, over het 
wekrne met jongens aan het voorkomen van geweld.

Trouw: “Geweld tegen vrouwen is een mannenprobleem”

De White Ribbon Campagne roept mannen op om zich uit te spreken tegen gendergerelateerd 
geweld.

Aandeel mannen in betaald werk, huishouden en zorg voor kinderen

11.

        Aandeel mannen van 20-64 jaar in aantal uren betaald werk, huishouden en zorg voor kinderen 
        (t.o.v. vrouwen), 1975-2016 (in procenten). 

        Deze cijfers zijn inclusief vrouwen en mannen zonder betaald werk en zonder kinderen. 
        Andere methodiek vanaf 2006.

        Bron:SCP (TBO’75-’05 en ’06); SCP/CBS (TBO’11-’16)
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https://www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30&list=PLg31e5weVonktTRBbwa0r6kn2N_0grgLI&index=5&t=67s
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verander-de-wereld-begin-bij-de-jongens-geweld-tegen-vrouwen-aanpakken-start-op-school~bde67d64/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verander-de-wereld-begin-bij-de-jongens-geweld-tegen-vrouwen-aanpakken-start-op-school~bde67d64/
https://www.trouw.nl/opinie/geweld-tegen-vrouwen-is-een-mannenprobleem-heren-help-ons~b6a905e8/
http://www.emancipator.nl/whiteribbon
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4. Bronnen over zorg, werk en huishouden
De Huishoudbattle: Wie doet er meer in het huishouden? In deze test van De Volkskrant kun je met 
je partner of huisgenoten uitzoeken of de taakverdeling wel eerlijk verdeeld is.

Maak een Ouderschapsplan: Als je kinderen hebt of dat in de toekomst wil zijn deze vragen van 
Voor Werkende Ouders handig om uit te zoeken in hoeverre jij en je partner op één lijn zitten wat 
betreft de taakverdeling.

Wat is jouw ideale werk-zorgverdeling? Aan de hand van deze tool van Women Inc. kunnen ouders 
het gesprek aangaan over hun ideale werk-zorgverdeling. Er is een gesprekskaart toegevoegd, een 
tool om de taakverdeling te checken en een werk-zorgberekenaar.

Hoe verdeel jij werk en zorg? Drie stellen vertellen: Een filmpje van Women Inc. waarin drie stellen 
hun verdeling van werk en zorg bespreken, inclusief een financiële berekening.

Eerste Hulp Bij Gezinsmanagement: De route naar een relaxed gezinsleven biedt verschillende 
tools en informatie over onder andere verlofregelingen, taakverdeling en tips en tricks voor jonge 
ouders.

Mannen en Mantelzorg, niet te missen is een publicatie van Emancipator en Movisie over mannen 
die mantelzorgen en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden.

Mannenberaad: Mannen blijken vaak zorgmijders te zijn en komen pas bij hulpverlening in 
beeld als problemen geëscaleerd zijn in schulden, verslaving, geweld, depressie of zelfmoord. 
Mannenberaad biedt mannen hulp zonder dat het hulp heet en vraag mannen elkaar te beraden 
over problemen waar ze mee zitten. 

12.

Na een scheiding gaan kinderen in 70% van de gevallen 
(voornamelijk) bij hun moeder wonen, 25% van de gescheiden 
stellen kiest voor co-ouderschap en in slechts 5% van de 
gevallen wonen de kinderen (voornamelijk) bij hun vader.

Bron: SCP
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https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2019/huishoudbattle/#/
https://www.voorwerkendeouders.nl/checklist-het-ouderschapsplan/
https://www.womeninc.nl/actueel/wat-is-jouw-ideale-werk-zorgverdeling
https://checkjetaakverdeling.womeninc.nl/
https://www.werkzorgberekenaar.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-sSj0PH2vkQ
https://www.eh-bg.nl/
https://www.emancipator.nl/wp-content/uploads/2017/11/Mannen-en-mantelzorg-niet-te-missen.pdf
https://www.mannenberaad.nl
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5. Bronnen over vaderschap
Gary Barker: Why fatherhood is a gamechanger for gender equity (TEDxBarcelonaWomen) – 
Hoe een man met vaderschap omgaat heeft zowel invloed op de kinderen als op de vader zelf. Zo 
bespreekt Gary Barker in deze TedTalk dat het dragen van verantwoordelijk het gedrag van mannen 
erg kan veranderen. Daarnaast geeft hij een kritische blik op vaderschapsverlof en het feit dat de 
maatschappij niet meer is ingericht op een huismoeder/huisvader. 

MenCare: Join the Movement - Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld wordt 
geprobeerd vaderschap te veranderen, zodat vaders meer betrokken zijn bij hun gezin. 
Dit filmpje van MenCare laat vaders van over de hele wereld aan het woord.

Trouw: “Vijf weken geboorteverlof is niet genoeg om het vaderschap te veranderen”.
Alhoewel het geboorteverlof in Nederland is uitgebreid naar vijf weken, is dit nog lang niet genoeg. 
Jens van Tricht geeft in dit ingezonden stuk in Trouw een kritische blik op de verhoging van het 
vaderschapsverlof naar vijf weken. 

LattePappas (documentaire) - In Zweden kunnen vaders en moeders 480 dagen aan 
ouderschapsverlof verdelen. Hierdoor kunnen mannen soms maandenlang voor hun kind zorgen. 
(NOS, 2017) In LattePappas gaat filmmaker Joep van Osch op bezoek bij zulke pappa’s.

Daddycation (boek) - In Daddycation vertelt Stephen van der Leij over toegewijd vader zijn. Hij 
daagt (aankomende) vaders uit om te kijken naar wat voor rol ze als vader in willen nemen, om 
bewust vaderschap te bevorderen.

David Borman geeft cursussen aan aanstaande vaders: Aanpakken voor Aanstaande Vaders. 
Vader Visie organiseert Vadercafé’s. Emancipator had in 2021 samen met Dona Daria, SKIN en 
SPIOR het project Vaders onder Druk, over betrokken vaderschap en het voorkomen van huiselijk 
geweld. De Vergeten Vader biedt een platform aan mannen die ongewenst kinderloos zijn. 
Vadercentrum Adam biedt in Den Haag een ontmoetingsplek voor vaders. Meer inspiratie vind je 
bij het Platform Vaderschap.

13.

Opleidingsniveau diploma voortgezet onderwijs

Hoogst behaald vo-diploma zeven jaar na start brugklas 2010/2011

Geen vo- diploma uit vo       13,0      11,2

Geen vo-diploma, in vo         0,3        0,2

VWO       16,2      18,7

HAVO       22,1      24,5

VMBO-GT       23,8      23,6

VMBO-K       13,5      12,9

VMBO-B       11,2        8,9

Onderwijssoort Jongens (%) Meisjes (%)

Bron: CBS
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https://www.youtube.com/watch?v=CDNliLIQQY0&list=PLg31e5weVonmVhXSTbPlZ_vudj0Q3gY42
https://www.youtube.com/watch?v=ssWx-GJ9_tI
https://www.trouw.nl/nieuws/vijf-weken-geboorteverlof-voor-partners-is-niet-genoeg-om-het-vaderschap-te-veranderen~bdf77f17/
https://www.vpro.nl/dorst/producties/lattepappas.html
https://www.royaljongbloed.com/nl/product/daddycation/
https://vadercursus.nl/
https://www.vadervisie.nl/services/vadercafe/
https://www.emancipator.nl/vadersonderdruk/
https://www.devergetenvader.nl/
https://haagsevaders.nl/
https://platformvaderschap.nl/
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6. Bronnen over onderwijs
Toolkit: Gender in de kleuterklas (Rosa) - Rosa heeft een toolkit ontwikkeld over gender in de 
kleuterklas. Stereotype jongens- en meidenspeelgoed staan bijvoorbeeld vaak gescheiden van 
elkaar, wat zorgt voor genderongelijkheid. Hierover en over andere dingen in de kleuterklas geeft 
de toolkit tips.

Toolkit: Beeldenbrekers (VHTO) - Met de toolkit Beeldenbrekers richt VHTO zich voornamelijk 
op het aanmoedigen van meiden richting techniek en IT, en besteedt ook aandacht aan 
genderstereotyperingen in de klas.  

Toolkit: Talentontwikkeling van Jongens (Emancipator) - Met de toolkit Talentontwikkeling van 
Jongens geeft Emancipator professionals in en rond het onderwijs handvatten om te werken 
met jongens en “hen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van 
knellende mannelijkheidsnormen”. Bijvoorbeeld door hen de ruimte te geven om verzorgende en 
andere traditioneel vrouwelijke studies en beroepen te kiezen.

Hjalli Model - Het Hjalli model is een onderwijsmodel dat veel aandacht geeft aan de ontwikkeling 
van jongens en meiden op school tegen gegenderde verwachtingen in. Dit model is ontwikkeld in 
IJsland en wordt op verschillende scholen in IJsland toegepast. 

Toolkit: IMAGINE (Emancipator) - De IMAGINE-toolkit bevat interventies voor jongens en jonge 
mannen tussen 15 en 35 jaar om hen te betrekken bij het voorkomen van seksuele intimidatie en 
gendergerelaterd geweld.

14.
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https://www.vhto.nl/fileadmin/user_upload/documents/projecten/Beeldenbrekers/Rosa_Toolkit_Gender_in_de_kleuterklas__1_.pdf
https://www.vhto.nl/activiteiten/beeldenbrekers/over-beeldenbrekers/
https://www.emancipator.nl/portfolio-item/talentontwikkelingvanjongens/
https://www.hjallimodel.com/
https://www.emancipator.nl/imagine/
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▶DIALOOG
   Ik ben aan het onderzoeken hoe mannenemancipatie in mijn 
   organisatie betrokken zou kunnen worden.

Hier vind je inspiratie voor wat er binnen je organisatie past wat betreft mannenemancipatie en 
wat je kunt doen om meer bewustwording te creëren omtrent mannenemancipatie. 

▶Dialoog voeren binnen de organisatie
Het voeren van een dialoog binnen je organisatie kan op verschillende manieren; 
hieronder vind je een aantal suggesties. Meer inspiratie vind je in dit document.

➥ Keukentafelgesprek
      In een keukentafelgesprek staan twee vragen centraal: wat kunnen mannen bijdragen aan de  
      emancipatie van vrouwen, en wat hebben ze daarbij te winnen? Als er tijd genoeg is eventueel  
      aangevuld met de derde vraag: wat hebben mannen nodig om te emanciperen?

➥ Wereldcafé
      Een wereldcafé is een handig hulpmiddel om met een grote groep toch iedereen aan het woord 
      te kunnen laten. De groep wordt in kleinere groepjes opgedeeld aan meerdere tafeltjes met 
      ieder een thema en een tafelhost; in een aantal rondes bezoek je meerdere tafels.

➥ Rondetafelgesprek
      Een rondetafelgesprek kan inzicht geven in de betrokkenheid bij mannenemancipatie binnen   
      je organisatie, maar kan ook ingezet worden om binnen de organisatie meer duidelijkheid te 
      scheppen. Het is de bedoeling om een dialoog te voeren en niet om in debat te gaan. Je kan 
      ook en spreker uitnodigen bij dit gesprek die meer weet over mannenemancipatie. Dit gesprek 
      werkt goed met een niet al te grote groep (denk bijvoorbeeld aan het bestuur van je 
      organisatie) van maximaal zo’n 12 personen.
      Het Platform Eer en Vrijheid heeft in samenwerking met KIS een rondetafelgesprek gehouden 
      met als thema mannelijkheid en mannenemancipatie. Deze kan je hier terugzien.

15.
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https://www.spup.nl/wp-content/uploads/Factsheet-10-dialoogvormen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oWPmPwHsNho&t=2s
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➥ Brainstorm
      Een andere dialoogvorm is een brainstormsessie, die je kan gebruiken om ideeën op te halen    
      voor bijvoorbeeld de organisatie van een activiteit of over hoe je organisatie kan bijdragen aan  
      mannenemancipatie.

➥ Werkprogramma
      Als organisatie kun je ook een werkprogramma ontwerpen en bijvoorbeeld met werkgroepen   
      in een reeks bijeenkomsten specifieke thema’s uitlichten. Dat kan zowel intern als extern; met je 
      collega’s of juist voor leden of andere betrokkenen bij je organisatie. Op deze manier kan je  
      mensen dus ook voor een langere termijn betrokken houden.

➥ Externe spreker
      Het kan lastig zijn om als organisatie alles zelf te doen in het verkennen van   
      mannenemancipatie. Daarom kun je ook externe hulp inschakelen. Emancipator kan je helpen   
      om bijvoorbeeld een lezing, training, expertmeeting of uitwisseling met een andere organisatie   
      te organiseren. En kan met je meedenken over geschikte sprekers rond allerlei thema’s.

16.

©Toolkit Mannenemancipatie door de Nederlandse Vrouwen Raad en Emancipator - 2022



ONLINE
TOOLKIT

3. Tools

▶BIJEENKOMSTEN
   Ik zou als organisatie graag zelf iets doen om mannenemancipatie te bevorderen, 
   maar ik weet nog niet hoe en wat.

➥ Bijeenkomsten voor je organisatie
      Mannen betrekken bij je organisatie kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met een papadag   
      voor vaders en kinderen van je leden. Het MJD in Groningen heeft een aantal keer 
      Primetime papatime georganiseerd voor vaders en kinderen.
 
     Je kan ook een voorlichting geven of een dialoog organiseren met vaders of andere mannen 
     over vaderschap of andere thema’s.
 
      Als het goed klikt en je de stap durft te zetten, zouden jullie ook mannen kunnen opnemen in     
      het bestuur of een zusterorganisatie kunnen oprichten voor mannen. 

➥ Externe bijeenkomsten
      Naast iets organiseren om mannen binnen je organisatie te betrekken, kun je ook iets 
      organiseren voor bijvoorbeeld de omgeving of voor scholen, eventueel samen met andere 
      organisaties. Voorbeelden van wat je zou kunnen organiseren zijn:
  ▶Thema-avond of lezing: Femnet, het vrouwennetwerk van GroenLinks, organiseerde 
         bijvoorbeeld een thema-avond over mannenemancipatie.
      ▶Workshop: Dona Daria organiseert masterclasses over verschillende thema’s ter bevordering 
          van de mannenemancipatie. Bij het organiseren van zo’n workshops kun je ook denken aan 
          een aantal actieve vormen, zoals een interactieve presentatie.
      ▶Training: Emancipator verzorgt trainingsweekenden. Ook zijn er mogelijkheden om je eigen   
         organisatie te trainen door bijvoorbeeld leden/vrijwilligers binnen je organisatie op 
         te leiden tot trainer (train new trainers), zodat zij trainingen kunnen geven over gebied    
         van mannenemancipatie of door de peer-to-peer methode waar leden/vrijwilligers binnen    
         je organisatie getraind worden. Op deze manier leiden de nieuwe trainers dan weer andere   
         peer trainers op.
      ▶Theater en toneel: Met theater kan je op een creatieve manier taboes doorbreken. 
         BOYS WON’T BE BOYS is een mooi voorbeeld van een theatervoorstelling 
         over mannenemancipatie. 
      ▶Conferentie: Een al dan niet internationale conferentie kan ook een goede vorm zijn om 
         mannenemancipatie in de spotlights te zetten.

➥ In de huiskamer
      Om mannenemancipatie nog meer een centrale plek te geven kan je bijvoorbeeld 
      in de (digitale) bibliotheek van je organisatie boeken, films en video’s toevoegen over    
      mannenemancipatie, of er in de nieuwsbrief of op de website aandacht aan geven. Zo heeft 
      Share Power een artikel geschreven over de vergeten vader.  Mocht je als organisatie een   
      echte huiskamer hebben dan zou je bijvoorbeeld een poster kunnen ophangen of kijken of 
      je de speelhoek minder genderbevestigend kan inrichten.

17.
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https://femnet.groenlinks.nl/nieuws/verslag-29-juni-mannenemancipatie
https://www.donadaria.nl/agenda/10-juni-masterclass-dialogen-met-mannen-voor-de-preventie-van-huiselijk-geweld/
https://www.emancipator.nl/en/portfolio-item/training/
https://boyswontbeboys.nl/
https://www.famnetwerk.nl/artikel/de-vergeten-vader
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Allerlei vrouwenorganisaties hebben al ervaring met werken met mannen en aan mannenemancipatie. 
Je vindt hier hun ervaringen en tips.

▶ Feniks Emancipatie Expertise Centrum
Feniks is een Tilburgse organisatie die streeft naar de verbetering van de positie van vrouwen 
op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Met het project Mans Genoeg organiseert 
Feniks samen met verschillende instanties, zoals de gemeente Tilburg, Emancipator, Stichting Stop 
Straatintimidatie, en allerlei lokale organisaties, instanties en individuen, verschillende activiteiten 
om mannen en anderen te informeren over wat mannen te winnen hebben bij mannenemancipatie 
en gendergelijkheid. 
Mans Genoeg organiseert thema-avonden, werkt mee aan de ontwikkeling van een campagne 
tegen straatintimidatie, is betrokken bij Orange the World en de White Ribbon Campagne en 
organiseert ook allerlei workshops en bijeenkomsten.

▶Tips van Feniks: 
   ➥ Ga op zoek naar draagvlak en zoek aansluiting bij bestaande initiatieven en organisaties. 
   ➥ Sta open voor dialoog, wees niet belerend en niet polariserend. 
   ➥ Zorg voor een goede opstelling als je een dialoog wilt; zorg dat het publiek elkaar kan zien. 
   ➥ Met een kleinere groep kun je vaak meer de diepte in dan met een grote groep. 
   ➥ Lokale (bekende) rolmodellen zijn belangrijke meetrekkers. 
   ➥ Mannenemancipatie is een cultureel proces van lange adem; stapje voor stapje. 
   ➥ Laat je niet uit het veld slaan door een tegenvaller en geniet van ieder succesje!

▶SEZO: Vrouw & Vaart, Mannencentrum Daadkr8
SEZO faciliteert in opdracht van het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West het emancipatiecentrum 
voor vrouwen Vrouw en Vaart, en daarnaast het emancipatiecentrum voor mannen Daadkr8, waar 
mannen uit de wijk terechtkunnen om elkaar te ontmoeten, een nieuwe taal te leren, samen te 
sporten of een complete mbo-opleiding te volgen. Doordat het mannencentrum sinds 2016 naast 
Vrouw en Vaart is gevestigd is er een plint Emancipatie en Empowerment ontstaan voor zowel 
mannen als vrouwen in Nieuw-West: laagdrempelig en in het zicht, met meer mogelijkheden tot 
synergie. Uniek voor Amsterdam. 
 
Sezo richt zich op het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners in de wijk. Zo 
heeft Daadkr8 het programma Gouden Mannen opgericht om juist mannen uit de wijk een kans te 
bieden om weer mee te doen in de maatschappij.

▶Stichting Vobis
Stichting Vobis is een Haagse organisatie die zich inzet om de Haagse gemeenschap 
maatschappelijk te dienen en te ondersteunen. Vobis organiseert regelmatig bijeenkomsten waar 
allerlei mensen, groepen en organisaties elkaar ontmoeten en richt zich hierop om taboes te 
doorbreken. Zo heeft Vobis een werkgroep opgericht om ook mannen bij het emancipatieproces te 
betrekken: TweeMancipatie.
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http://www.fenikstilburg.nl
https://fenikstilburg.nl/mans-genoeg/
https://www.sezo.nl/
https://www.vrouwenvaart.nl
https://daadkr8.amsterdam/
https://www.stichtingvobis.nl/
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Dit doet Vobis onder andere door ouderbetrokkenheidbijeenkomsten te organiseren voor en door 
de Hindostaanse gemeenschap, om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en uit de 
taboesfeer te halen. En door groepsgesprekken te organiseren over mannenemancipatie, onder 
andere naar aanleiding van de #MeToo-beweging. Ook rond moederdag en vaderdag heeft Vobis 
allerlei activiteiten georganiseerd met en voor en over mannen.
 
▶Tips van Vobis:
   ➥ Betrek mannen bij je organisatie. Ons project is zo opgezet dat mannen mede-eigenaar 
          zijn. Mannen zijn betrokken in alle fasen van het project. Zij worden serieus genomen en        
          denken mee, doen mee en beslissen mee.

▶Share Power Limburg
Share Power Limburg is een expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken en zet zich in voor 
een krachtigere positie van vrouwen in de Limburgse samenleving. Daarbij betrekken zij ook 
mannen, bijvoorbeeld met het keukentafelplan dat handvatten geeft voor het bespreken van de 
taakverdeling binnen het huishouden. Ook interviewt Share Power in de rubriek Limburgers aan 
het woord mannen die bezig zijn met emancipatie, als inspiratie voor andere mannen.

▶Tips van Share Power:
   ➥ Richt je organisatie niet exclusief op vrouwen, maar betrek ook mannen erbij 
   ➥ Maak niet een mannen- tegenover een vrouwenfront, maar kijk wat mannen en 
         vrouwen elkaar te bieden hebben.

▶Dona Daria
Dona Daria is een Rotterdamse organisatie die werkt aan de veerkracht en emancipatie van 
Rotterdammers. Dit doen ze onder andere door het geven van trainingen over diverse thema’s met 
betrekking tot ongelijkheid en emancipatie, en het voeren van dialogen.

▶UN Women
Met de campagne HeForShe roept UN Women mannen en jongens op om mee te doen aan de 
strijd tegen genderongelijkheid. Dit kunnen mannen en jongens doen door zich op verschillende 
thema’s in te zetten, zoals onderwijs, gezondheid, identiteit, werk, geweld en politiek, en zich uit te 
spreken over genderongelijkheid. 
 
Naast HeForShe voert UN Women ook andere campagnes, zoals Orange the World en Safe Streets, 
waar aandacht wordt gevraagd tegen gendergerelateerd geweld en straatintimidatie. 
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https://sharepower.nl/het-keukentafelgesprek-over-taakverdeling-voeren
https://sharepower.nl/
https://sharepower.nl/
https://www.donadaria.nl/unboxing-ongelijkheid/
https://www.donadaria.nl/kadertraining-unboxing-veerkracht-emancipatie/
https://heforshe.unwomen.nl
https://www.orangetheworld.nl
https://www.unwomen.nl/safe-streets/
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Deze toolkit is een samenwerking van de Nederlandse Vrouwen Raad en Emancipator 

in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst

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.
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