
Meedoen met de Alliantie Genderdiversiteit   

De Alliantie Genderdiversiteit bundelt tientallen Nederlandse 

organisaties en mensen die zich (willen) inzetten voor het 

vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit en het 

tegengaan van genderstereotypen. 

      

De Alliantie zet zich in voor acceptatie van diversiteit en flexibiliteit 

in 'mannelijk' en 'vrouwelijk' gedrag, gelijke waardering van 

'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid', en bredere en ruimere 

opvattingen over wat 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' betekenen. 

  

Achtergrond 

De Alliantie Genderdiversiteit is in 2016 ontstaan naar aanleiding van het onderzoeksproject van Movisie: ’50 

tinten roze en blauw’. Tijdens de afsluitende talkshow bleek er behoefte aan een breed 

samenwerkingsverband om aan de hierboven genoemde doelstellingen te werken. Zichtbaarheid van mensen 

en organisaties die zich ook in (willen) zetten voor een meer genderflexibele of gendervrije wereld, waarin 

‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ gelijk worden gewaardeerd en waarbij ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ breder 

worden gedefinieerd, is een belangrijke stap in het vergroten van de ruimte voor genderdiversiteit. Daarom is 

er de mogelijkheid om je als organisatie of als individu aan te sluiten bij de Alliantie Genderdiversiteit. Samen 

kunnen we een duidelijke stem laten horen! 

      

 

      

Wil je meer lezen wat de Alliantie Genderdiversiteit gedaan heeft en nu doet, en de onderzoeksresultaten 

nalezen, kijk dan op https://www.movisie.nl/artikel/over-alliantie-genderdiversiteit 

      

Meedoen met de Alliantie?  

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt meedoen met de Alliantie Genderdiversiteit: 

1. Door de uitgangspunten en doelen van de Alliantie Genderdiversiteit te onderschrijven: het vergroten van 

de acceptatie van diversiteit en flexibiliteit in 'mannelijk' en 'vrouwelijk' gedrag, het werken aan gelijke 

waardering van 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid', en het stimuleren van bredere en ruimere opvattingen 

over wat 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' betekenen. 

2. Door mee te denken, mee te praten en mee te organiseren aan activiteiten/kennishubs van de Alliantie 

Genderdiversiteit. 

3. Door mee te denken, mee te praten en mee te werken aan het verder ontwikkelen van de Alliantie 

Genderdiversiteit. 

4. Door je naam en eventueel logo te verbinden aan de Alliantie Genderdiversiteit; deze worden dan 

zichtbaar op de webpagina van de Alliantie Genderdiversiteit. 

5. Door je eigen activiteiten of producten op het gebied van genderdiversiteit op een rij te zetten op  

bijvoorbeeld www.jouweigenorganisatie.nl/genderdiversiteit en deze met ons te delen. Dit zullen wij dan 

vermelden op de website van de Alliantie Genderdiversiteit. 

6. Door je op te geven voor onze mailinglijst zodat je op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van 

de Alliantie Genderdiversiteit. 

7. Door de Alliantie Genderdiversiteit te volgen op sociale media en/of berichten te liken en/of te delen en/of 

erop te reageren. facebook.com/alliantiegenderdiversiteit en instagram.com/genderdiversiteit  

 

Ja, ik doe mee met de Alliantie Genderdiversiteit!  

Vul het formulier in: bit.ly/meedoengenderdiversiteit 

 
                  2016 

50 tinten roze en blauw 
 

2018 - 2020  

kennishubs en 

alliantievorming 

2017 

4 onderzoeken, modeshow 

 van genders en kick off 

http://www.jouweigenorganisatie.nl/genderdiversiteit
https://www.facebook.com/alliantiegenderdiversiteit/
https://www.instagram.com/genderdiversiteit/
http://bit.ly/meedoengenderdiversiteit

