
 

 

Onderwerp: Inhoudelijk verslag betreffende project migranten vrouwen emancipatie 
st.kizilpar 2018  (kenmerk ) ( ABBA/VL/7979) 

30-12-2018 Den Haag  

Het st.kizilpar heeft in samenwerking met St.dialooghuis het ‘project mannen emancipatie’   onder 
aandacht van Turkse mannen gebracht. Na een goede mondeling, via, via en mond tot mond werving 
onder Turkse mannen en vrouwen  

zijn 60 Turkse mannen en vrouwen bereid gemotiveerd om deel te nemen aan 5 tal bijeenkomsten. 
Vrouwen van deze mannen zijn ook benaderd om de mannen te steunen tot deelnemen aan deze 
bijeenkomsten, deze werving kost enorme tijd en moeite. Het zijn mannen die nog niet bereid zijn of 
in staat zijn om hen sociale  netwerk te vergroten en met zijn vrouwen gezamenlijke gespreken te 
uitvoeren ? Doordat veel aandacht uitgaat naar de mannen  die  openstaan voor de  emancipatie  
blijven de moeilijk te bereiken mannen buiten zicht. Als we hun situatie bekijken zien we echter een 
aantal ontwikkelingen die ook bij deze groepen mannen en hun omgeving tot een achterstand in 
emancipatie en participatie leiden. 

In het verleden waren een grote deel van deze deelnemer mannen de kostwinner in het gezin. Deze 
rol werd generaties lang doorgegeven en de status van de man werd vaak afgemeten aan hoe hij in 
staat was om voor zijn gezin te zorgen. De laatste jaren zien we dat de investeringen in vrouwen om 
te participeren zich uitten in een actieve rol in de samenleving en steeds meer vrouwen verrichten 
betaald en onbetaald werk en verschaffen zich hiermee een andere positie dan voorheen. 

Vanuit de bijeenkomsten blijkt dat doordat de mannen met zichzelf in de knoop zitten en vasthouden 
aan oude rolpatronen zien we ook steeds meer problemen ontstaan tussen hun en de volgende 
generatie. Hun kinderen groeien op tussen twee culturen en zetten zich af tegen hun vaders die in 
hun ogen achterblijven en mislukt zijn. De vaders weten niet hoe hiermee om te gaan omdat de 
manier waarop zij opgevoed zijn niet aansluit bij de opvoedingsmogelijkheden  in Nederland en ze de 
leefwereld van hun kinderen niet kunnen volgen.  De mannen zijn machteloos, hun kinderen gaan 
hun eigen weg en hun vrouwen zijn boos omdat ze niet de vader zijn die nodig is in het gezin. 

Ook blijkt bij een andere groep die aandacht verdient zijn de mannen die geen  sociaal netwerk 
hebben. Zij hebben weinig contacten buiten hun eigen kring (café, moskee, theehuis) waardoor ze 
ook niet gestimuleerd worden om actief te worden en degene die wel willen zien zich geplaatst voor 
een moeilijke opgave omdat het ze ontbreekt aan vaardigheden en een netwerk die hen kan helpen 
om die stappen te zetten om uit hun oude patronen te komen. Ze blijven aan de rand van de 
samenleving staan en ze participeren  niet actief in de samenleving. 

 

 



1.3 Doel van het project 

Het hoofddoel was: Het bereiken van geïsoleerde mannen om hun bewust te maken van hun 
geïsoleerde positie en ze vervolgens terug in de eigen kracht te zetten zodat ze weer betrokken zijn 
bij hun gezin en ze hun plaats weer gaan vinden in de samenleving.  

Dit hoofddoel is verdeeld over de volgende subdoelen:  

-Het bereiken/ vinden van mannen die in een sociaal isolement verkeren of dreigen hierin terecht te 
komen •   

-De eigen identiteit versterken door nieuwe deelidentiteiten  te (her)ontdekken en ontwikkelen. De 
deelnemers aan het project ruimte en plaats bieden om twijfel, knelpunten, uitdagingen over 
emancipatie en participatie te bespreken en aan te pakken  

-Het bijdragen aan de emancipatie van mannen en het doorbreken van traditionele rolpatronen 
binnen gezinnen.  

-Informeren van mannen in Rotterdam over emancipatie en participatie •   

-Bevorderen van inzichten bij mannen ten aanzien van mogelijkheden en kansen om volwaardig 
gezinslid, gemeenschapslid te zijn.   

We hebben veel subdoelen beschreven bij de interventie omdat we gezien hebben dat deze mannen 
veel essentiële stappen te zetten hebben voordat ze geactiveerd kunnen worden of kunnen gaan 
participeren in eigen gezin en wijk. 

 

De doelgroep Turkse mannen 

 



De interventie richt zich op mannen vanaf 16 jaar tot ongeveer 70 jaar. De interventie was beste in te 
zetten voor de groep mannen in de leeftijd van 30 tot 55 jaar. Het gaat hierbij om mannen die in 
sociaal isolement verkeren of die het risico lopen in een sociaal isolement te geraken. We hebben het 
hierbij over mannen die op dit moment niet participeren in de samenleving.   

Het waren over het algemeen mannen die leven in wijken met een lage sociaal economische score, 
wat de noodzaak voor de interventie vergroot maar ook het bereiken van de doelgroep moeilijker 
maakt. De mannen zijn vaak onderdeel van een sociale groep/structuur die dezelfde verschijnselen 
vertoond waardoor het moeilijk is om de mannen te motiveren. Dit was dan ook een aandachtspunt 
blijven gedurende het gehele traject.  

De volgende bijeenkomsten als thema : 

Informatie over de situatie van de man in de woon en leef omgeving 

Rolpatronen van mannen in het gezien (verleden en heden) 

Wanneer, waar en met wie spreek je over je eigen problemen 

Wie zijn jou vertrouwelijke personen of organisaties 

hoe geef je als individu vorm in je eigen leven  

waanneer en bij wie vraag je hulp 

weet je welke sociale voorzieningen in de wijk zijn 

communicatie met werkende vrouwen en huishulp 

opvoeding van kinderen en rol van de mannen 

Resultaten: 

Deze kwetsbaarheid doelgroep heeft gedurende het traject vaak geen grote stappen gezet, 
bijvoorbeeld richting arbeidsparticipatie, maar de stappen die deze mannen zetten zijn essentieel 
voor hun zelf maar ook voor hun directe omgeving. 

Het st. kizilpar slaagt erin om bij deze bijeenkomsten de juiste sfeer te creëren, waardoor mannen   
vrij kunnen spreken en ook ideeën en denkbeelden ter discussie durven stellen:  Het waren gevoelige 
onderwerpen om over te praten.    

Dit project bewijst dat het met enige assistentie mogelijk is om een proces in gang te zetten, waarin 
opvattingen over zorg, hulp, ondersteuning en begeleiding en professionele hulp openlijk besproken 
kunnen worden. Dit is een belangrijke verdienste in een gemeenschap waar men erg veel waarde 
hecht aan de mening van een ander.  De ondersteuning die geboden wordt is breder dan de 
bijeenkomsten alleen. De deelnemers hebben tijdens bijeenkomsten de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten tijdens een lotgenotenbijeenkomst. Dit heeft ervoor gezorgd dat de st.kizilpar in de wijk 
een soort permanente steungroep is.. De bijeenkomsten voor bieden niet alleen het de mannen de 
kans om kennis-inzicht en ervaringen te kunnen blijven uitwisselen, het stimuleert hen ook om op 
een goede en verantwoorde manier op elkaar te letten. Het blijkt ook in toekomst deze doelgroepen 



gericht activiteiten te gaan organiseren,  deze deelnemers mannen zijn bereid deel te nemen en ook 
andere mannen in de wijk werven en steunen voor een actieve deelname van andere mannen.  

Totaal zijn 4 tal bijeenkomsten georganiseerd en 98 deelnemers namen deel aan de bijeenkomsten 
gedurende project periode. Gezien enorme belangstelling van mannen was en mannen graag verder 
geïnformeerd en steunt worden wil st. kizilpar ook volgende jaar(en) het project in samenwerking 
met st.dialooghuis voortzetten, zodat kennis en inzicht niet verdwijnt, dat deze doelgroep actievere 
rol kan vervullen in de stad Den Haag.  



 

 

 

 

 



  

St. Kizilpar samenwerking met st. Dialooghuis 2018 

Mannenemancipatie  04 t/m 24 november 2018 , 

Agenda : 

04 november van 14:30 t/m 18:00 uur  mannen bijeenkomst in het dialooghuis  inleiding door  Yadin. 

09 november van 10:30 t/m 13:00 uur vrouwen bijeenkomst in het dialooghuis inleiding door Sevda. 

11 november van 14:30 t/m 18:00 uur mannen bijeenkomst  in het dialooghuis inleiding door Yadin en 
Ahmet imam, geestelijke verzorger. Hoe ga je om met je dierbaren en je omgeving? 

25-november mannen en vrouwen samen in gesprek. Wat is beter binnen je huis en je omgeving?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer  informatie: 

Enver Celik    06 49771932 

Beeklaan 167    2562 AD     Den Haag  

 

 

Programma voor alle thema’s  

* 0pening  door dagvoorzitter  inhoud van thema  

15.10 t/m 15.20 door voorzitter iedereen welkom heten  

15.20 t/m 16.30 door gastspreker  over emancipatie  

16.30 t/m 16.45 pauze  

16.45 t/m 17.20 vragen en antwoord in zaal  

17.20 t/m 18.30 netwerk onder hapjes en drankjes   

*Kern punten aangeboden door st. dialooghuis  

-Ken jezelf ! 

- Wat is jouw oorsprong, waar sta je nu en waar wil je heen ? 

-Wees  je van jouw waarden en normen bewust! 

-hoe ga je daarmee om? 

-hoe sta je daarmee in jouw gemeenschap? 

-hoe is jouw omgaan met jezelf en je dierbaren ? 

 

 

-heb respect voor je zelf ! 


