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Training Oog voor Gender
Inleiding
In deze training leer je de relatie leggen tussen gender en
lokaal beleid & regelgeving. Je leert ongewenste
gendereffecten te herkennen en genderstereotypering te voorkomen. Met kennis van de
voordelen, aangereikte instrumenten en de vaardigheden om toe te passen, kun jij in jouw
werk positief verschil maken en bijdragen aan gelijke behandeling en gelijke kansen voor
m/v/x. Meer oog voor de verschillen vergroot de impact van beleid van jouw gemeente.
Duur
4 uur zelfstudie + 4 uur interactieve training (online of op locatie)
Doelgroep
Raadsleden en fractie-ondersteuners
Doel
Bewustmaken van (on)gewenste gendereffecten in gemeentelijk beleid en regelgeving en het
bieden van handelingsperspectief om belangen, behoeften, talenten en werkpotentie van
inwoners in de gemeente zichtbaar succesvoller te (h)erkennen en te benutten.
Leerdoelen
Na afloop van de training:
✓

Ken je de basisbegrippen en mechanismen rondom gender, -stereotypering en mainstreaming

✓

Kun je genderstereotypering in de beleids- en regelgevingscyclus herkennen

✓

Heb je inzicht in de relatie tussen gender en lokaal beleid en regelgeving

✓

Weet je wat (het belang van) gendersensitief en genderstereotype- doorbrekend beleid is

✓

Heb je inzicht in de verschillende gemeentelijke rollen bij doorbreking van
genderstereotypering

✓

Beschik je over handvatten, instrumenten en geoefendheid om genderstereotypering in
de beleids- en regelgevingscyclus te herkennen en te voorkomen

✓

Ken je de voordelen van gendersensitief beleid en regelgeving voor zowel de
samenleving als voor je eigen functie-uitoefening

Resultaat
Na afloop van de training ben je effectiever in staat:
✓

Beleid en regelgeving van de eigen gemeente te toetsen op
(on)gewenste gendereffecten
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✓

Kennis en instrumenten over gender toe te passen in eigen werk

✓

(onbedoelde) Ongelijkheid en onderliggende oorzaken te herkennen en aan te pakken

✓

Het potentieel in de gemeente te benutten

✓

Actuele beleidsthema’s (zorg, mantelzorg, werk privé balans en werkgelegenheid) te
adresseren

✓

Kabinetsbeleid en de wettelijke Sustainable Developmental Goals (SDG’s) uitvoering te
geven

Voorwaarden, kosten, contact
Deelname is kosteloos. Annuleren kan kosteloos tot 3 werkdagen voor aanvang van de
training met een mail naar communicatie@de-nvr.nl. Bij niet-tijdig annuleren of no-show
wordt er €35,00 in rekening gebracht. Vragen of overleggen? We staan je graag te woord:
Neem contact op met Leyla Hamidi, beleid@de-nvr.nl, 070-346 93 04

De training is ontwikkeld door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De training wordt financieel
mogelijk gemaakt door de Alliantie Werk.en.de.Toekomst.

