Expertmeeting over mannen en emancipatie
Voor alle (semi)professionals in zorg, welzijn en onderwijs
Emancipatie, dat gaat toch uitsluitend over vrouwen? Absoluut niet! Want of het nu gaat om herverdeling
van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en
mannen is van belang.
Daarom organiseren Feniks en De Kennismakerij op dinsdag 20 juni 2017 van 13.00-17.00 uur de Tilburgse
expertmeeting over mannenemancipatie. Interessant voor professionals in het sociaal domein, zorg en
onderwijs.
Rol van professionals
Mannenemancipatie is een kans voor mannen om een eind te maken aan ongelijke sekseverhoudingen en
onderdeel te zijn van de oplossing. Professionals en beleidsmakers spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe ze
deze rol verder vorm kunnen geven, is een van de thema’s van de studiemiddag.
Handelingsperspectief mannenemancipatie
Tijdens de expertmeeting presenteert De Emancipator, landelijk expertisecentrum voor
mannenemancipatie, het Handelingsperspectief Mannenemancipatie. Directeur Jens van Tricht geeft een
toelichting. Daarna gaan de deelnemers gezamenlijk aan de slag met de volgende thema’s:
 Hoe geven we op een positieve manier richting en invulling aan de veranderende rol van
jongens en mannen in de samenleving?
 Hoe verhouden mannen-, vrouwen- en (lhbt)-emancipatie zich tot elkaar?
 Welke thema's komen kijken bij mannenemancipatie?
 Hoe verhoudt mannenemancipatie zich tot andere maatschappelijke thema's?
 Wat betekent mannenemancipatie voor jouw werk als professional?

Praktische informatie
Kosten: € 50 ,- incl. consumpties d.m.v. overmaking op NL25 INGB 0003 5589 85 t.n.v. stg. Feniks Tilburg
o.v.v. mannenemancipatie. Stuur uw aanmelding voor 17 juni naar: secretariaat@fenikstilburg.nl
De studiedag wordt gehouden in De Kennismakerij, Burg. Brokxlaan 18 in de Spoorzone Tilburg.
I.v.m. Mundial is er geen parkeermogelijkheid op het terrein. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de
Tivoligarage aan de Spoorlaan.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda de Vries (Feniks t. 013-5421896) of Eef van
Eerdewijk (Kennismakerij t. 0611606396)
Feniks is het Emancipatie Expertise Centrum Tilburg.
De Kennismakerij is onderdeel van de Bibliotheek Midden-Brabant.

