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Hand in hand tegen huwelijks-
dwang
Gedwongen uithuwelijking is vol-
gens de islam niet toegestaan. 
Mannen en vrouwen hebben het 
recht zelf een levenspartner te 
kiezen. Vrijwillige ...Lees verder...

Hoge troeven
Tussen 2004 en 2007 was de subsidie-
regeling Emancipatieprojecten van kracht. 
De regeling had tot doel het emancipatie-
proces in de Nederlandse samenleving te 
versterken en was in het bijzonder bedoeld 
voor kwetsbare vrouwen. 
Het resultaat was een groot aantal pro-
jecten die op uiteenlopende wijze grote 
aantallen vrouwen wisten te bereiken. De 
Directie Emancipatie van het Ministerie 
van OCW heeft uit al deze projecten de 
hoogste troeven geselecteerd. Kansrijke 
en veelbelovende initiatieven die vragen 
om navolging. 

Thema’s
De projecten richten zich op drie thema’s. 
Binnen het thema ‘rechten en veilig heid’ 
vinden we initiatieven die werken aan het 
verminderen van geweld tegen vrouwen 
en meisjes. Initiatieven binnen het thema 
‘maatschappelijke participatie’ richten zich 
op het verbeteren van de deelname van 
vrouwen aan opleidingen, het verenigings-
leven en vrijwilligers activiteiten. Een be-
langrijke stap op weg naar betaald werk. 
Het thema ‘besluitvorming en bestuur’ 
omvat initiatieven die tot doel hebben de 
deelname van vrouwen in besturen en de 
politiek te stimuleren.    

Actief meedoen 
Alle initiatieven richten zich op vrouwen in 
een achterstandspositie. Het zijn vrouwen 
die geen werk hebben en ook niet op een 
andere manier maatschappelijk actief zijn. 
Bovendien lopen deze vrouwen het risico 
op mishandeling en geweld, of worden 
belemmerd in het maken van vrije keuzes. 
Natuurlijk is ook de rol die mannen hierbij 
spelen belangrijk. Achterstand en achter-
stelling bemoeilijken actieve deelname 
aan de Nederlandse samenleving. Om 
actief mee te kunnen doen moet je niet 
alleen voldoende kennis hebben van de 
Nederlandse taal, maar ook je omgeving 
leren kennen en zelfvertrouwen opbouwen 
om de stap naar buiten te durven zetten. 

Uitdaging
Integratie en participatie zijn actuele 
vraagstukken in onze samenleving. 
Gemeenten en provincies staan voor de 
uitdaging om burgers actief te betrekken 
bij hun leefomgeving. Bereiken dat mensen 
meedoen aan de samenleving en zich 
verantwoordelijk voelen voor hun eigen 
omgeving. Ervoor zorgen dat de betrokken-
heid tussen burgers onderling groter 
wordt, maar ook de betrokkenheid tussen 
burgers en bestuur. Maar actief deelnemen 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Gewerkt moet worden aan het inhalen 
van achterstanden die gelijkwaardige deel-
name in de weg staan. Emancipatie, partici-
patie en integratie gaan hand in hand. 
Wie inzet op emancipatie slaat meer vliegen 
in één klap. 
 
Lees verder...
Nieuwsgierig geworden? Op www.ocw.nl 
en www.emancipatieweb.nl leggen we 
alle troeven op tafel. U maakt er verder 
kennis met de voorbeelden van veel-
belovende initiatieven voor emancipatie 
en participatie. De initiatieven en hun 
eigenaren worden overzichtelijk aan 
u gepresenteerd en u leest meer over 
aanpak en mogelijkheden tot overname. 
De voorbeelden zullen u ongetwijfeld 
inspireren om passende oplossingen voor 
actuele vraagstukken te vinden.
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Aanpak vrouwelijke genitale 
verminking
Dit programma richt zich op laag-
drempelige informatievoorziening 
en voorlichting over het gebruik 
meisjesbesnijdenis. Samen met 
mensen uit de ...Lees verder...

Naar een grotere wereld 
Het vergroten van de leefwereld 
van allochtone vrouwen met een 
laag opleidings- of taalniveau is 
het doel van dit project. De vrou-
wen volgen een empowerment 
training ...Lees verder...

Toekomst in Balans
Na detentie is het voor vrouwen 
niet eenvoudig om het leven van 
alledag weer op te pakken. Het 
risico op herhaling is daardoor 
groot. Stichting Zorgconcept 
werkt met een ...Lees verder...

Connection
Connection is een programma 
voor vrouwen die willen stoppen 
met hun werk in de prostitutie. 
Het programma begeleidt hen 
bij de besluitvorming over blij-
ven werken of ...Lees verder...

De politica in de picture
Het project ‘De politica in de pic-
ture’ richt zich zowel op vrouwe-
lijke raadsleden als vrouwen die 
de ambitie hebben om politiek 
actief te worden. Het doel is vrou-
wen te ...Lees verder...

Van huis uit: preventie en bemid-
deling van geïsoleerde groepen 
Dit project is erop gericht eerge-
relateerd geweld met behulp van 
gemeenschapsbemidde  laars be-
spreekbaar te maken en aan te 
pakken ...Lees verder...

Hand in hand 
tegen huwelijksdwang
Gedwongen uithuwelijking is vol-
gens de islam niet toegestaan. 
Mannen en vrouwen hebben het 
recht zelf een levenspartner te 
kiezen. Vrijwillige ...Lees verder...

Bouwstenen voor een actieve 
toekomst
Het doel van ‘Bouwstenen voor 
een actieve toekomst’ is een 
grotere participatie van de 
deel nemers aan de Nederlandse 
samenleving ...Lees verder...

Samen voortburgeren
Samen Voortburgeren richt zich 
op allochtone vrouwen die na 
het inburgeringtraject nog ver-
der willen groeien. Bijvoorbeeld 
door verder te oefenen met de 
omgeving ...Lees verder...

Heft in eigen hand
Meisjes die voor hun 20e moeder 
worden lopen het risico in een iso-
lement terecht te komen. Jonge-
moedergroepen helpen jonge moe-
ders zichzelf te redden. Heft in ei-
gen hand is een ...Lees verder...

Preventie en bestrijding 
eerzuivering
Met dit programma pakken 
vluchtelingenorganisaties zelf 
eergerelateerd geweld aan. Zij 
richten zich daarvoor op de ei-
gen achterban ...Lees verder...

VIBEZ
VIBEZ staat voor ‘Vrouwen In Be-
sturen En Zo’. Het project is be-
doeld voor (allochtone) vrouwen, 
voor wie meedoen in de samen-
leving geen vanzelfsprekendheid 
is. Door uit ... Lees verder...

Samen-Werken: scholing en 
werk voor slachtoffers van 
mensenhandel
Slachtoffers van mensenhan-
del willen het liefst weer een 
‘normaal’ leven met een vast 
werkritme ...Lees verder...

Loving me loving you
‘Loving me loving you’ is een 
project voor leerlingen uit de 2e 
en 3e klas van het VMBO, over 
verkering, liefde en hoe je het 
leuk kunt houden. Door vroegtij-
dig signalen van ...Lees verder...

Vrouwen in beweging
Vrouwen in beweging is een duaal 
traject waarin de ontwikkeling 
van vrouwen gekoppeld wordt 
aan hun participatie in de samen-
leving. Deelneemsters worden 
gestimuleerd ...Lees verder...

Moeder en zonen, 
boodschappen voor de toekomst
De fototentoonstelling ‘Moeders 
en zonen’ brengt moslimmoeders 
en hun gezinnen in beeld. Na een 
bezoek aan de tentoonstelling 
gaan mensen uit ...Lees verder...

Succes met actieve Marokkaan-
se en Turkse vrouwen
Vrijwilligerswerk is voor allochto-
ne vrouwen een goed middel om 
een stap te zetten buiten de eigen 
gemeenschap en maatschappe-
lijk actief ...Lees verder...

Zwarte tulp
Met de methodiek Zwarte tulp 
wordt eergerelateerd bespreek-
baar gemaakt op scholen voor 
voortgezet onderwijs. Jongeren 
worden gestimuleerd na te den-
ken over ...Lees verder...


