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Zorgend ouderschap
Waarom?

25% van de vrouwen
heeft geen betaald werk tegenover
15% van de mannen
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75% van de werkende
vrouwen werkt in
deeltijd tegenover
15% van de
mannen

De vrije tijd van
vrouwen is
vaker versnipperd en vaker in
aanwezigheid
van de kinderen

12

ZO! Opvoeden met elkaar

60% van de mannen
zou meer tijd
doorbrengen met
de kinderen als
praktische zaken en
kosten geen rol
zouden spelen

Bijna de helft van
de niet-werkende
vrouwen wil aan de
slag voor gemiddeld
tweeënhalve dag
per week

Betaald vaderschapsverlof
Nederland loopt, zeker in vergelijking met andere Europese
landen, erg achter op het gebied van betaald vaderschapsverlof.

Dagen betaald vaderschapsverlof Europa

Vrouwen besteden
minder tijd dan
mannen aan betaald
werk en meer tijd
aan huishouden
en zorg

IJsland

90

Finland

54
20
14

Frankrijk

11

België

Meer vrouwen op de arbeidsmarkt
Als mannen meer in de opvoeding oppakken,
krijgen vrouwen meer ruimte zich te
ontwikkelen op de arbeidsmarkt

10

Letland

10

Hongarijë
Nederland

Minder stereotypen
Vaderbetrokkenheid heeft een
positief effect op de cognitieve,
emotionele, sociale en fysieke
ontwikkeling van kinderen

90

Slovenië

Portugal
Denemarken

5
2

Italië

1

Oostenrijk

0

* In sommige landen, waaronder IJsland, Finland en België
krijgen vaders 80% of 70% uitbetaald tijdens hun verlofdagen
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ZO! is een magazine voor
professionals die werken
met en voor ouders en
jonge kinderen.

Ontwikkeling kind
Kinderen van betrokken
vaders denken minder in
genderstereotypen

Foto’s
SKSG (pag 6/7/8)
De Papaklas (pag 11)
Met dank aan
Sander de Heer en Floris
Regouin van De Papaklas
Hylco Mulder van Kinderopvangorganisatie SKSG
Bernard Schlimbach van
Mankracht uit Groningen
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Voordelen vaderbetrokkenheid
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Voorwoord
Daar is hij dan. De eerste editie van het digitale magazine
ZO! Een magazine voor professionals die werken met
ouders. Bedoeld om te inspireren en eens stil te staan bij
vragen als: Aan wie denkt u als eerste als u aan de ouder
van een kind denkt? Wie verwacht u (onbewust) als u een
afspraak met een ouder heeft? Hoe zorgt u ervoor dat
zowel vrouwelijke als mannelijke opvoeders zich aangesproken en gehoord voelen? ZO! gaat over ‘Zorgend
Ouderschap’, waarvoor zowel mannen als vrouwen
verantwoordelijk zijn.
Het klinkt leuk, een magazine maken over een onderwerp
dat op dit moment behoorlijk HOT is, maar hoe pak je
de juiste toon, wie laat je aan het woord? Welke
initiatieven zullen wel inspireren en welke niet? We
hebben geprobeerd om een magazine samen te
stellen dat stof geeft tot nadenken. Het moet een
podium bieden aan al die initiatieven die in het
land ontstaan. Tegelijkertijd kun je kennis
maken met activiteiten van (andere)
organisaties die werken met ouders en
kinderen.
In deze editie van ZO! kun je onder andere
lezen over de Papaklas, een initiatief van
Sander de Heer en Floris Regouin, bedoeld
voor aanstaande vaders. Hester Heerdink
sprak met kinderopvangorganisatie SKSG die
samen met Mankracht uit Groningen het
project Primetime-papatime zijn gestart.
Daarnaast vind je in dit magazine achtergrondinformatie over het project Zorgend
Ouderschap en kun je over de eerste ervaringen van aanstaande vader Marc lezen.
Ons ultieme doel? Dat professionals en
organisaties zich bewust zijn van de manier
waarop ze ouders benaderen en in houding
en taalgebruik zowel mannen als vrouwen
samen blijven aanspreken over de opvoeding.
Want opvoeden, dat doe je immers met elkaar. ZO!

Veel leesplezier!

Vo
op t lg ons
Zorg witt
Oud er:
ersc
hap

➾
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Wat vooraf ging

In de periode van 1 september 2014 tot en met 31
december 2015 heeft Sardes, met behulp van
subsidie van het ministerie van OCW, directie
Emancipatie, het Platform Zorgend Ouderschap
opgericht. Samen met dit platform, bestaande uit de
(koepel)organisaties die met
ouders van jonge kinderen te
maken hebben, zijn er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd
waarbij de verbinding met andere
organisaties en met de praktijk is
gezocht. Er zijn essays geschreven
en besproken. Een prijsvraag leidde
ertoe dat twee organisaties
activiteiten hebben ontwikkeld en
uitgevoerd, gericht op het betrekken van mannelijke opvoeders.
Tenslotte is een publiekscampagne
gestart om het onderwerp op de kaart te
zetten: #Pakjemoment. Misschien heb je
het bijbehorende filmpje weleens gezien?

Het project

Een projectperiode van anderhalf jaar is voldoende
om een onderwerp te agenderen, mensen op ideeën
te brengen en te inspireren. Maar voor borging is
langer de tijd nodig. Dat willen we op verschillende
manieren bereiken en daarom is het project Zorgend
Ouderschap nu doorgezet. Het
komende jaar moet het project
er aan bijdragen dat (1) organisaties zich er blijvend bewust van
zijn dat zij alle opvoeders op een
niet-seksespecifieke manier
aanspreken en betrekken bij de
ontwikkeling van hun kinderen
en (2) deze organisaties daar
concrete ideeën, handreikingen
en materialen voor in handen
krijgen.

Kinderen hebben er
baat bij als zij een
band kunnen opbouwen met meerdere
volwassenen, ook
met mannen.

Organisaties
bewust
maken.
04
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Het doel? Organisaties die met jonge kinderen (0 – 6
jaar) werken bewust maken van het belang om bij de
opvoeding van jonge kinderen de hele omgeving, met
name ook mannen, te betrekken en zich niet exclusief
op vrouwen te richten. Door ook andere opvoeders
aan te spreken, kan de vanzelfsprekendheid worden
doorbroken dat vrouwen het leeuwendeel van de
fysieke en emotionele zorg voor jonge kinderen in
hun takenpakket hebben. Ook vaders en andere
(mannelijke) opvoeders hebben immers een belangrijke rol en voorbeeldfunctie in het leven van kinderen. Kinderen hebben er baat bij als zij een band
kunnen opbouwen met meerdere volwassenen, ook
met mannen. Mannen zijn erbij gebaat als zij meer
perspectieven hebben dan betaald werk en vrouwen
krijgen meer kansen om op de arbeidsmarkt actief te
zijn als de zorgtaken verdeeld zijn.

Naast het faciliteren van het Platform
Zorgend Ouderschap zoeken we daarom
aansluiting bij en samenwerking met
organisaties, zoals Emancipator, die
soortgelijke doelen nastreven.
Samen met Emancipator wordt
een denktank Mannelijke opvoeders
samengesteld om input te krijgen en
mannelijke opvoeders te betrekken bij
activiteiten.
Wil je meer weten volg ons op social
media: @ZorgOuderschap.
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In de spotlight
In deze rubriek laten we
organisaties aan het
woord die werken met en
voor jonge kinderen en
hun ouders én zich
inzetten voor het aanspreken en betrekken
van vaders.
Wat doen ze en wat
kunnen we van hen
leren? Deze editie:
Kinderopvangorganisatie
SKSG in samenwerking
met Mankracht uit
Groningen.

PRIMETIME-PAPATIME: DE KRACHTEN BUNDELEN
Contacten met ouders van jonge kinderen verlopen binnen
de kinderopvang nogal eens via de moeder. Uiteraard
heeft dat te maken met keuzes die ouders maken over het
ophalen van hun kind en bijwonen van bijeenkomsten en
activiteiten. Wat kun je als kinderopvangorganisatie doen
om de betrokkenheid van vaders bij activiteiten met hun
kinderen te verhogen? Dat vroeg kinderopvangorganisatie
SKSG in Groningen zich af. Ze besloten de samenwerking
te zoeken met welzijnsorganisatie Mankracht. Zo ontstond
het project ‘Primetime-papatime’.

Samen actief bezig zijn
Het Primetime-papatime project organiseert maandelijks op
woensdag- of vrijdagmiddag een activiteit waar kinderen van 4 tot
12 jaar samen met hun vader nieuwe, bijzondere of (in)spannende momenten beleven. Alle vaders en hun kinderen zijn
welkom bij de activiteiten, ook vaders die geen gebruik maken
van de kinderopvang van SKSG. Hoewel SKSG graag meer vaders
bij de kinderopvang zou willen betrekken, is dat niet het hoofddoel van Primetime-papatime. SKSG en Mankracht willen vooral
bereiken dat vaders en hun kinderen samen actief bezig zijn: ‘Wij
kunnen op deze manier faciliteren dat vaders en hun kinderen
samen mooie herinneringen creëren’. Daarnaast is een belangrijk
doel om niet-alledaagse activiteiten aan te bieden. ‘Veel vaders
gaan wel met hun kinderen zwemmen, fietsen of schaatsen en
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ook in de vakanties worden er allerlei activiteiten
ondernomen. Maar met Primetime-papatime
worden buiten de vakanties om boeiende, spannende en vernieuwende activiteiten aangeboden
zoals modderdag of leren striptekenen, waarbij
vaders en hun kinderen echt samen aan de slag
gaan’. Verder blijken er mooie nevenopbrengsten
van het project te zijn: ‘Sommige vaders blijven nog
even na een activiteit om met andere vaders van
gedachten te wisselen en voor SKSG is het leuk om
te zien dat de deelnemende vaders ook wat nieuwsgieriger zijn naar de kinderopvang’.
Het project Primetime-papatime startte in juni 2016
met een modderdag. Vaders met allerlei verschillende achtergronden doken, klommen, renden en
rolden met hun kinderen door de modder. Ook
konden vaders en kinderen in 2016 een workshop
weerbaarheid volgen, leren striptekenen, samen
muziek maken en survivallen. Om iedere maand
weer een boeiende activiteit aan te bieden, is een
klankbordgroep met verschillende vaders ingesteld.
Samen brainstormen ze over het aanbod. Daar komt
van alles uit: van een workshop haarstylen tot een
theatervoorstelling maken en van boswachterwandelingen tot het maken van sierraden in een smederij.

Enthousiasme bij vaders,
moeders en kinderen
De reacties na de eerste activiteiten zijn positief.
Vaders geven aan het leuk te vinden om dit soort
activiteiten met hun kinderen te doen. Een van de
vaders vertelde: ‘Ik ben altijd op zoek naar dit soort
activiteiten maar het is lastig om ze te vinden’.
Hoewel SKSG en Mankracht graag alle activiteiten
uitvoerig zouden willen evalueren met de vaders,
merken ze dat het maken van een gezamenlijke
afspraak in de praktijk lastig is. De evaluatie vindt nu
daarom zoveel mogelijk in één op één gesprekken
plaats. Ondanks dat het tijdens die gesprekken erg
leuk is om terug te horen dat vader en kinderen het
naar hun zin hebben gehad, is dat niet het belangrijkste criterium waaraan SKSG en Mankracht afmeten
of een activiteit geslaagd was: ‘Het is de twinkeling in
de ogen van vaders en kinderen tijdens een activiteit
die voldoening geeft’.
Naast vaders en kinderen zijn de reacties van
moeders ook veelal positief. Ze delen de aankondigingen van de activiteiten op Facebook en taggen
vaders met de vraag of de activiteit ook iets voor hen
is. Moeders komen regelmatig kijken bij activiteiten
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duim omhoog
Tips!
of nemen tijdens de activiteit juist even een moment
voor zichzelf. Er zijn echter ook minder enthousiaste
moeders, omdat ze bijvoorbeeld zelf graag willen
meedoen of omdat de vader is overleden, dan wel
niet (meer) in beeld is. SKSG en Mankracht proberen
er alles aan te doen om geen kinderen uit te sluiten:
een andere opvoeder, oom, neef, buurman of opa is
ook van harte welkom.

Hoe nu verder?

Inmiddels is de samenwerking nog verder uitgebouwd. Samen met jongerenwerk, de gemeente en
wijkteams zijn er plannen om seminars te organiseren over het thema vaderbetrokkenheid. De
verschillende organisaties zijn gevraagd om met
onderwerpen en thema’s te komen. Het wachten is
nu dus op interessante ideeën en initiatieven.
Door deze samenwerking is er een enorm netwerk
voor de werving van de activiteiten, maar SKSG en
Mankracht zouden het daadwerkelijke bereik van
vaders graag nog willen vergroten. Voor de komende
activiteiten zal dan ook goed worden nagedacht over
wat de boodschap moet zijn en hoe nog meer vaders
enthousiast gemaakt kunnen worden om deel te
nemen.

SKSG biedt kinderdagopvang,
peuterspeelzaal, gastouderopvang en buitenschoolse opvang
in Groningen en omgeving.
Mankracht is er voor alle
mannen in Groningen, jong en
oud en van iedere afkomst. Ze
zijn sportief maar ook cultureel actief en organiseren
workshops en trainingen op
allerlei gebieden.
Meer informatie over Primetime-papatime is te vinden op
primetime-papatime.nl en op de
Facebookpagina van Primetimepapatime.
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De organisatie van Primetime-papatime barst van
het enthousiasme en is trots op wat ze in vrij korte
tijd al bereikt hebben: vaders en kinderen samen
plezier laten beleven. Ze raden dan ook andere
organisaties aan om met vaderbetrokkenheid aan
de slag te gaan. De volgende tips van SKSG en
Mankracht kunnen daarbij helpen:
➾ Bedenk de activiteiten zoveel mogelijk samen met
de doelgroep die je wilt bereiken. Een activiteit
werkt alleen wanneer er voldoende draagvlak is.
Ga dus met vaders met verschillende achtergronden in gesprek over hun wensen en behoeften.
➾ Zoek samenwerking met andere organisaties. Je
bereikt een grotere groep, bundelt expertise en
maakt het financieel aantrekkelijker.
➾ Onderzoek wat de meest effectieve manier is om
de doelgroep te bereiken. Hoe spreek je de
doelgroep bijvoorbeeld het best aan? En maak je
de groep genodigden zo groot mogelijk of kies je
voor een persoonlijke, één op één benadering?
Bedenk daarbij dat voor sommige kinderen geldt
dat er geen vader (in beeld) is en denk na over
hoe je daarmee om gaat.
➾ Het benoemen van ‘vaderbetrokkenheid’ kan
veroordelend of belerend overkomen. Pas dus op
met het gebruik van deze term. Kies liever voor de
enthousiaste en positieve benadering zoals: ‘We
bieden leuke en uitdagende activiteiten om
samen met je kinderen te gaan doen!’
➾ Begin gewoon. Wil je iets organiseren voor vaders,
neem de bovenstaande tips mee en probeer wat
ideeën uit. Belangrijk is om achteraf goed te
analyseren en evalueren waarom iets wel of niet
heeft gewerkt.

‘De arts van het
consultatiebureau
sprak zowel met mij als
met mijn vrouw en keek
ons ook beiden aan’

‘In informatiebrieven van
onze opvang staan de namen
van ouder(s)/verzorger(s)
bovenaan, hierdoor worden
altijd alle ouders/verzorgers
aangesproken.’

‘Onze kinderopvang werkt sinds
kort met een digitaal ouderportaal
waarop we informatie en leuke
foto’s van ons kind op de opvang
ontvangen. Hierdoor zijn we niet
meer afhankelijk van wie het kind
haalt of brengt. We zijn beiden op
de hoogte en kunnen ook beiden
reageren binnen het ouderportaal.’

‘Toen het op
school even niet
zo goed ging met
onze dochter nam
de school om en
om met mij en
met mijn vrouw
contact op.’

‘De school van mijn kinderen vraagt ouders of
zij gastlessen willen geven en veel vaders vinden
dit leuk. Inmiddels zijn er meer vaders dan
moeders die een gastles hebben gegeven.’
‘Als betrokken vader
merk ik dat als ik me
openstel, professionals
mij hetzelfde benaderen
als mijn vriendin.’

‘Het signaal dat de school
afgeeft is: iedereen mag hier
op school iets doen. Er is
net zoveel podium voor
mannen om iets te doen als
voor vrouwen.’

‘De organisatie waar mijn
vrouw een zwangerschapscursus deed, bood ook een
mini-cursus voor vaders
aan. Het was leuk en
leerzaam om met gelijkgestemden te praten over
zwangerschap, de bevalling
en de kraamtijd.’

‘Toen mijn vrouw
de derde afspraak
alleen naar het
consultatiebureau
ging, vroeg de
medewerker hoe
het met mij
(de vader) ging.’
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De Papaklas!

“We zijn blij als mannen zichzelf opgeven,
maar de helft wordt
gestuurd door vriendin
of schoonmoeder”.

In de afgelopen tijd is er in toenemende mate
aandacht voor de rol van mannen bij de zorg
voor jonge kinderen. Om mannen een hart
onder de riem steken, te ondersteunen, te
prikkelen en uit te dagen om zich actief met
hun kinderen te bemoeien, zijn er in Nederland
verschillende initiatieven ontstaan. In deze
rubriek zetten we telkens één initiatief in de
spotlight. En deze keer is het de Papaklas!

➾Wie Sander de Heer en Floris Regouin
➾Wat De Papaklas
➾Waarom Veel mannen onderschatten wat er op
je afkomt wanneer je een baby krijgt. Dat ondervonden Sander en Floris zelf toen ze allebei voor de
eerste keer vader werden en uitzochten wat je
allemaal moest hebben en regelen voor én na de
bevalling.

➾Voor wie Alle aanstaande vaders in Nederland
➾Doel De Papaklas is opgezet om aanstaande

kraamvisite, tot meer juridische zaken: wat doe je
bijvoorbeeld als je vrouw in een ander land woont.
Het hangt ook af van de vragen van deelnemers zelf.
Een van de standaardonderwerpen is de kraamweek. Hoe ga je om met de kraamhulp en vooral ook
wat doe jij tijdens die week. Veel mannen gaan
werken. De tip van de Papaklas: doe dat niet. Je kunt
er zoveel van leren. Maar, je moet er als vader dan
wel bovenop zitten en laten weten dat je wilt leren.

Ervaring deelnemer:

“De wondere wereld van een zwangerschap is voor
de man vrij ontastbaar. Je krijgt van alle kanten
sterktewensen aangeboden, maar waarom en wat je
daarmee moet is tot dan nog onduidelijk. De
Papaklas is ongedwongen in één avond de basics
doornemen onder leiding van twee papa’s. In het
gezelschap van lotgenoten helpt dit bij het begrijpen
van wat je te wachten staat. Onder het genot van
een koud biertje krijg je een spoedcursus papa zijn,
zonder dat je (schoon)moeder allemaal ‘goedbedoelde’ tips naar je hoofd slingert! Een aanrader voor alle
aanstaande vaders die hun eerste krijgen!” Deelnemer aan de Papaklas (papaklas.nl).

“Natuurlijk moet het vaderschapsverlof
#2 Spreek ook mannen aan, maar vemijd daarbij dat je
uitgaat van seksespecifieke beelden (alle mannen
houden van voetbal en hebben een hekel aan hun
schoonmoeder). Nu is veel informatie en communicatie
vooral gericht op moeders en af en toe op vaders,
bijvoorbeeld: “We zoeken voorleesmoeders en vaders”
en “leuk als er een vader eens een keer voorleest”.
Neem ze gewoon beiden serieus en spreek alle opvoeders aan: “Jullie moeten het samen doen” etc.

verruimd worden. We lopen hopeloos
achter op de rest van Europa. Mijn idee is
dat we het stap voor stap veranderen. Laten
we eerst eens praten over een paar weken

#3 Nodig eens een man uit als spreker op een ouderbijeenkomst
of zorg ervoor dat mannen onderling ervaringen uitwisselen. Tips
komen soms beter binnen als je ze onderling bespreekt dan
wanneer een vrouw het zegt.

Tot slot

Ondanks dat er veel aanstaande vaders naar de papaklas komen
en de papaklas inmiddels veel bekendheid heeft gekregen, zijn de
beide mannen niet zozeer trots op het resultaat. Ze vinden het
juist schokkend dat hun initiatief als zo bijzonder wordt gezien.

“Er was eens een man bij de Papaklas die niet wist hoeveel
weken zijn vrouw zwanger was, dat kan gewoon niet. Het is
niet alleen niet betrokken, maar ook stom. Juist die weken

in plaats van een paar dagen verlof”.

Vader zoekt Verlof
Vaders krijgen op dit moment
twee dagen kraamverlof vlak
na de bevalling, hier komen in
2019 nog drie dagen betaald
kraamverlof bij. Diverse
organisaties en experts maken
zich hard voor uitbreiding van
het vaderschapsverlof. Lees
meer op vaderzoektverlof.nl.

kunnen bij een vroeggeboorte van belang zijn. Dat moet je
gewoon weten. Daar gaan we tijdens een sessie op in.”

vaders mee te geven dat het vaderschap leuk is. De
boodschap is: wees nu eens een echte vent en
bereid je voor als vader. Dit wordt het project van je
Tip voor de lezende professional
leven. Denk na over praktische zaken thuis, maar
#1 Stel ook de rol van de partner centraal.
ook over de manier waarop je het op jouw werk gaat Neem als professional de partner serieus. Het is niet
regelen. Ga met elkaar om de tafel zitten: je gaat
zomaar een persoon die ernaast zit. Ouders moeten
samen een bedrijf
beseffen dat de opvoeding een
“In de kroeg is het nog steeds: “succes gezamenlijke taak is. Als de man ook
runnen. We leven
niet meer in de jaren
man, je leven is voorbij.” Wij beginnen weet, snapt, én voelt wat er moet
vijftig waarin de
gebeuren, dan verlopen de zwangerde Papaklas juist met applaus en schap en opvoeding veel beter. De
vrouw alles regelt en
je als man wel hoort
felicitaties. Nu gaat het beginnen!” eerste maanden en jaren na de
wat de bedoeling is.
bevalling komt er zoveel op ouders af.
Als ouders dan niet samenwerken, komt de relatie
➾Wat kun je als man verwachten De Papaklas onder druk te staan, heeft het invloed op hun werk
bestaat uit een interactieve informatieve sessie. Elke etc. Natuurlijk ligt tijdens de zwangerschap en de
maand wordt er een sessie georganiseerd met
bevalling de prioriteit bij moeder en kind en dan pas
ruimte voor circa twintig mannen. Er komen diverse
bij de rest, maar als professionals vanaf het begin
onderwerpen aan bod. Van praktische zaken als het
laten zien dat ouders samen de kar moeten trekken,
verschonen van een luier en het omgaan met de
dan wordt dat duidelijker.
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Facts and
figures…

Zorgend ouderschap
Waarom?

25% van de vrouwen
heeft geen betaald werk tegenover
15% van de mannen

Voordelen vaderbetrokkenheid

Ontwikkeling kind
Kinderen van betrokken
vaders denken minder in
genderstereotypen

De vrije tijd van
vrouwen is
vaker versnipperd en vaker in
aanwezigheid
van de kinderen

12

ZO! Opvoeden met elkaar

Bijna de helft van
de niet-werkende
vrouwen wil aan de
slag voor gemiddeld
tweeënhalve dag
per week

Betaald vaderschapsverlof
Nederland loopt, zeker in vergelijking met andere Europese
landen, erg achter op het gebied van betaald vaderschapsverlof.

Dagen betaald vaderschapsverlof Europa

75% van de werkende
vrouwen werkt in
deeltijd tegenover
15% van de
mannen

60% van de mannen
zou meer tijd
doorbrengen met
de kinderen als
praktische zaken en
kosten geen rol
zouden spelen

IJsland

90

Slovenië

90

Finland

54

Portugal

20

Denemarken

14

Frankrijk

11

België

10

Letland

10

Hongarijë
Nederland

5
2

Italië

1

Oostenrijk

0

* In sommige landen, waaronder IJsland, Finland en België
krijgen vaders 80% of 70% uitbetaald tijdens hun verlofdagen

Minder stereotypen
Vaderbetrokkenheid heeft een
positief effect op de cognitieve,
emotionele, sociale en fysieke
ontwikkeling van kinderen

Meer vrouwen op de arbeidsmarkt
Als mannen meer in de opvoeding oppakken,
krijgen vrouwen meer ruimte zich te
ontwikkelen op de arbeidsmarkt

Bronnen:
Sociaal en Cultureel Planbureau en Atria. (2016). Lekker vrij!?
Addati, L., Cassirer, N., & Gilchrist, K. (2014). Maternity and paternity at work: Law and practice across
the world. International Labour Office.
Baxter, J. (2012). Fathers’ involvement in children’s personal care activities. Annual statistical report 2011.
Father Involvement Research Alliance. (2007). The effects of Father Involvement: An Updated Research
Summary of Evidence Inventory. University of Guelph (Ontario), Centre for Families, Work & Well-Being.
Motivaction voor WOMEN Inc. (2015). De verdeling van zorg voor kinderen in Nederland.
Rijksoverheid. (2016). Wat zijn de regels voor kraamverlof?
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Vrouwen besteden
minder tijd dan
mannen aan betaald
werk en meer tijd
aan huishouden
en zorg
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Ondertussen in de media

Marc (33), verwacht in
april zijn eerste kind.
Het eerste dat ik dacht toen
mijn vrouw zwanger bleek,
was: “Dat was het dan. Mijn
taak zit erop en vanaf nu ben
ik overbodig.” Want wat voor
nut heb je als man nou
eigenlijk tijdens zo’n zwangerschap? Die paar dingen die je
kunt doen (emmertjes legen
in het eerste trimester, de
babykamer een verfje geven,
een keertje extra boodschappen doen) steken nogal schril
af bij het eigenlijke werk: het
in elkaar zetten en baren van
de baby.

Hoe ervaren
zij het?

“Dat was het
dan. Mijn taak
zit erop en
vanaf nu ben ik
overbodig.”
14
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Om toch een beetje betrokken te
blijven bij de inspanningen van
mijn vrouw ga ik vanaf het begin
consequent mee naar alle
afspraken bij de verloskundige.
Dat voelt een beetje alsof je een
verboden wereld binnengaat. Een
wereld van vrouwen voor
vrouwen, waar je je steeds
bewust bent dat je er eigenlijk
niet thuis hoort. Net zoals in een
lingeriewinkel, alleen is dit een
wereld van kruidenthee, tutteldoekjes en kraamverband.
Genoeg subtiele signalen die je
vertellen dat je aanwezigheid niet
direct ongewenst, maar wel een
tikje ongebruikelijk is. Ik zie er
zelden een andere man. De tafel
ligt vol met tijdschriften over
vrouwen die moeder zijn of
worden. En er is nooit koffie te
vinden in de wachtkamer want
tja, die drinken zwangere
vrouwen niet.

Toen ik voor het eerst met dit
licht ongemakkelijke gevoel
tegenover de verloskundige zat,
bleek dat de verloskundige haar
uitleg in eerste instantie ook
uitsluitend op mijn vrouw richtte.
Ik was me ervan bewust dat ik
soms een bezorgd gezicht trok en
dan weer begripvol knikte,
afhankelijk van wat de uitleg van
me verlangde – maar verder ging
mijn bijdrage niet en had ik
eigenlijk net zo goed de handtas
van m’n vrouw kunnen zijn.
Maar inmiddels is dat veranderd.
Mijn nieuwsgierigheid heeft het
langzamerhand gewonnen van de
wens niet te willen storen en ik
ben me actief gaan bemoeien
met het gesprek door vragen te
stellen. Daardoor weet ik bijvoorbeeld sinds kort hoe een navelstreng binnenin een baby zit
aangesloten (via bloedvaten rond
de lever). Belangrijker is nog dat
ik nu zorg dat de vragen die mijn
vrouw en ik van tevoren bespreken ook daadwerkelijk gesteld
worden – mijn vrouw is ze
namelijk vergeten zodra we bij de
verloskundige binnenlopen.
En omdat ik nu die rol van vragensteller heb, maar eigenlijk nog
meer omdat de verloskundige
daardoor aan ons sámen vertelt
want het antwoord is, voel ik me
langzaam maar zeker toch een
beetje nuttiger.

Vijf dagen vaderschapsverlof is loos gebaar.
de Volkskrant, 16-08-2016.

Twee derde van de
vaders wil uitbreiding van vaderschapsverlof.
Rutgers, 22-01-2017.

Why we need the UK
press to stop dad
shaming.
Fatherhoodinstitute,
14-06-2016.

Open letter to
working moms
from Hilary
Clinton,
01-09-2016.

Partners krijgen
vijf dagen
betaald ouderschapsverlof.
de Volkskrant,
09-09-2016.

Diepe gevoelens
delen in het
Vadercafe.
Trouw, 15-10-2016.

Single papa’s.
Opzij, 11-08-2016.

Vaders vaker thuis bij kinderen maar
Nederland loopt nog hopeloos achter.
de Volkskrant, 08-07-2016.

Nooit meer
papadag.
De Balie /
Rutgers,
23-01-2017.

De vader als
ubermoeder.
De Groene,
21-09-2016.
Werkgever voelt
weinig voor langer
vaderschapsverlof.
Baaz, 12-09-2016.

nummer één maart 2017

15

Volgende
keer in het
magazine
In het tweede nummer
van ZO! onder andere
Cheyenne Lacroes en
Igor Ivakic (NCJ) over hoe
zij aandacht vragen voor
het thema vaderbetrokkenheid binnen de
jeugdgezondheidszorg.
Daarnaast een interview
met Marjet Winsemius
van de Stichting Voor
Werkende ouders over
de campagne ‘Heb het
erover’.
Dat en meer in het
volgende nummer dat
verschijnt in juni 2017.
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