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Voorwoord
Wat vliegt een jaar voorbij. We zijn alweer toe
aan onze vierde en laatste editie van ZO! Zoals
beloofd blikken we in deze editie terug op de
Week van de Opvoeding. We zetten enkele
mooie (Papa) #Pakjemoment! activiteiten
voor je op een rij. Wat dacht je van de Blije
zak, het vadercafé en de ouder-kindactiviteiten van JKC.
Ook zetten we in deze editie EMANCIPATOR in de spotlight. Daarvoor sprak
Ellen Donkers met oprichter Jens van
Tricht. Denise Bontje sprak met
(voormalig) verloskundige David
Borman over de cursus die hij voor
aanstaande vaders ontwikkelde:
Aanpakken voor Aanstaande
Vaders. in de Facts and figures
aandacht voor kraamverlof voor
partners. Tot slot laten we een
oppassende opa aan het woord.
Wat zou hij anders hebben
gedaan als vader, als hij toen
wist wat hij nu weet?
Kortom, een overvolle laatste
editie!

➾

Veel leesplezier!

Vo
op t lg ons
Zorg witt
Oud er:
ersc
hap
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(Papa)#Pakjemoment!
Van 2 tot en met 8 oktober vond de Week van deze editie van het magazine enkele
de Opvoeding plaats. Wij grepen deze week
initiatieven op een rij. Zo organiseerde
aan als (Papa)#Pakjemoment week en riepen
organisaties op om activiteiten te organise-

Vader Visie een Vadercafé en introduceerde Vader verkent de ‘Blije zak’. Sardes

ren voor mannelijke opvoeders. We zetten in

organiseerde zelf ook twee bijeenkomsten rondom het thema ‘Mannen mogen
meedoen’. Tot slot nam Ellen Donkers
een kijkje bij het JKC in Almere en sprak
zij met Marije Magito over de ouder-kindactiviteiten die zij organiseren.

Foto | Marisa Elisa Photography
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Het Vadercafé, voor eerlijke gesprekken over het vaderschap
Het Vadercafé is een initiatief van Vader Visie dat
maandelijks in Amsterdam en Culemborg wordt
georganiseerd. In het Vadercafé gaan mannen met
elkaar in gesprek over het vaderschap en wat ze
daarin tegenkomen. Er is ruimte om vragen te stellen
en ervaringen uit te wisselen. Het vadercafé in
Culemborg vond plaats tijdens de week van de
opvoeding en sloot aan op het thema van die week:
’buiten de lijntjes’.

Blije zak…

Vader verkent introduceerde, zoals aangekondigd
in het artikel in magazine 3, tijdens de Week van
de opvoeding de Blije zak: een symbolisch cadeau
pakket, bestaande uit een gevulde knapzak voor de
man die net vader is geworden. Volgens Johan van
der Wiel, initiatiefnemer van de Blije zak, staat de
knapzak symbool voor ‘op pad gaan’, doen wat je wilt
op jouw manier met een inhoud die uitdaagt om je
te verbinden met je gezin. Meer info: www.blijezak.nl

Patrick Timmermans van Vader Visie vertelt: “Op deze
avond gingen we buiten de lijntjes door gesprekken
te hebben waarin gevoelens bespreekbaar en
zichtbaar worden. Voor mannen is praten over
gevoelens vaak een uitdaging. Een van de vaders brak
het ijs door over zijn eigen gevoelens te praten. Deze
vader staat voor de keuze om een tijd op zichzelf te
gaan wonen, omdat zijn relatie onder druk staat. Hij
verlaagde hiermee de drempel voor andere mannen
om ook hun gevoelens te uiten.”
Bij elk Vadercafé kan het gevoel onderdeel zijn van
de avond. Voor vaders die betrokken willen zijn, is het
belangrijk dat ze toegang hebben tot hun gevoelswereld. Het Vadercafé is er om op een eerlijke manier
over vaderschap te (leren) praten en ervaringen uit te
wisselen met andere vaders. Meer informatie over
het Vadercafé vind je op www.vadercafe.nl

Mannen mogen meedoen

Sardes organiseerde zelf twee expertmeetings tijdens
de Week van de Opvoeding. Op 3 en 4 oktober
spraken we respectievelijk met bestuurders, managers en professionals in de kinderopvang en in de
zorg over het betrekken van mannen bij de kinderopvang en de pre- en postnatale zorg. Daarbij kwam
onder andere het betrekken van mannen bij activiteiten aan bod, maar ook bijvoorbeeld het positieve
effect van mannelijke pedagogisch medewerkers in
de kinderopvang op het betrekken van mannen.
De discussies tijdens de twee meetings leverden
voldoende input om aan de slag te kunnen met een
handreiking voor professionals om meer mannen
te betrekken. De handreiking wordt begin 2018
gepubliceerd. Houd de site van Sardes in de gaten.
Foto | Johan van der Wiel
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Ouder-kindprogramma’s van
Stichting Jonge Kind Centrum
Stichting Jonge Kind Centrum (JKC) voert in Almere en
Amsterdam-IJburg ouder-kindprogramma’s uit. In de
praktijk blijkt vaak dat waar ouder en kind worden
uitgenodigd, vooral moeder en kind verschijnen. Niet
bij Stichting JKC, daar komen ook veel mannen. Wij
gingen er langs en spraken Marije Magito, de directeur. Hoe heeft het JKC dit bereikt?

Foto | Stichting Jonge Kind Centrum

Ouder-kindprogramma’s
Het JKC heeft drie ouder-kindprogramma’s ontwikkeld: voor baby’s, dreumesen en peuters. De programma’s bestaan uit wekelijkse bijeenkomsten met
ontwikkelingsstimulerende activiteiten voor kinderen.
De activiteiten worden samen met ouders uitgevoerd.
Zo is er spelenderwijs aandacht voor onder andere
taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Ouders leren
hoe zij op een leuke manier de ontwikkeling van hun
kind kunnen ondersteunen en bevorderen. Samen
plezier maken is de basis. Als iets leuk is, beklijft het
beter!

Vaders
Stichting JKC vindt de betrokkenheid van alle opvoeders belangrijk. “Betrokkenheid vormt de basis van de
hechting tussen ouders en kind, hoe beter een kind
gehecht is, hoe veiliger het zich voelt, en hoe beter
het zich kan ontwikkelen”, aldus Marije. Bij de
ouder-kindprogramma’s zijn nadrukkelijk beide
opvoeders welkom. In de eerste les benadrukkende
professionals dat zij ook graag mannen zien en dat
het leuk is als beide ouders komen of elkaar afwisse-
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len. Ook grootouders zijn welkom. Als er eenmaal wat
mannen zijn, volgen er meestal meer. Een omgeving
met alleen vrouwen kan mannen ‘afschrikken’, zo
hoort Marije weleens.

Bereiken van mannen
Door enthousiast en vrolijk te benoemen dat
iedereen welkom is en dat mannen een belangrijke
rol hebben in het leven van hun kinderen, zorgt het
JKC ervoor dat ouders zich bewuster
worden van hun rol. Dit kan ertoe
leiden dat vrouwen hun man vragen
om mee te komen naar de les. Je
bereikt vaders door moeders te
enthousiasmeren, stelt Marije. Als er
eenmaal wat mannen komen, gaat het
balletje rollen. Bij het JKC hebben de
professionals namelijk gezien dat als
vaders eenmaal binnen zijn, ze blijven
komen, zowel met hun partner als
alleen met hun kind.

Sociale netwerken
De sfeer op het JKC is open. Door de
mix van mannen en vrouwen, voelt iedereen zich er
welkom en op zijn gemak. Ouders wisselen onderling
kennis en ervaring uit, drinken samen een kop koffie
of thee en de kinderen vermaken zich in het speciaal
opgezette speelgebied. De ouders in de verschillende
lesgroepen hebben door middel van een WhatsAppgroep regelmatig contact, maken speelafspraken en
weten elkaar te vinden als ze op zoek zijn naar advies
of hulp. Stichting JKC vindt het belangrijk deze netwerken te faciliteren en daar waar nodig te ondersteunen, omdat het het ouderschap kan versterken.
Geïnterviewde mannen blijken de behoefte te
hebben om zich te verbinden, vooral met andere
mannelijke opvoeders.

Weekend en vrijetijdsbesteding
De activiteiten in Almere vinden plaats op zaterdag.
Ouders die fulltime werken kunnen op hun werkdagen niet meedoen aan activiteiten. Ouders zien de
lessen als een wekelijks uitje met hun kind, vrijetijdsbesteding dus. “De balans tussen leuk en leerzaam
is cruciaal. Kijk goed naar wat ouders willen en sluit
daar op aan, dat geeft de grootste kans op succes”
wil Marije meegeven aan andere professionals.

Samen plezier
maken is de basis.
Als iets leuk is,
beklijft het beter!
Foto | See Yourself Photography
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In de spotlight
Bij het project Zorgend
Ouderschap heeft
Sardes een belangrijke
samenwerkingspartner:
Emancipator. In de
(voorlopig) laatste
editie van het magazine,
zetten we deze organisatie in de Spotlight. In
2014 is Emancipator
officieel opgericht als
Nederlandse organisatie voor mannen en
emancipatie. Wat
betekent dit en wat
heeft het met ouderschap te maken? Jens
van Tricht, directeur
van Emancipator,
vertelt over de missie
van Emancipator en hun
visie op vaderschap.

EMANCIPATOR
Mannen en emancipatie

Mannen en emancipatie gaat enerzijds over de bijdrage van mannen aan vrouwenemancipatie en anderzijds over de emancipatie
van mannen. In de maatschappij zijn er veel opvattingen over wat
vrouwelijk en wat mannelijk is. Mannen moeten zich daarom vaak
in een stereotiep hokje van mannelijkheid wringen. Emancipatie
van mannen gaat over het bevrijden uit deze hokjes, zodat
mannen al hun eigenschappen, en dus ook hun zogenaamde
vrouwelijke eigenschappen, kunnen laten zien en ontwikkelen.

Het ontstaan van Emancipator

Jens heeft voor het starten van Emancipator aan veel projecten
over mannen en jongens gewerkt. Bijvoorbeeld projecten over
mannen en geweld, projecten over betrokken vaderschap en
projecten over (de acceptatie van) homoseksualiteit. Deze losse
projecten maakten echter het overkoepelende vraagstuk van
mannelijkheid niet zichtbaar. Om dat wel te doen, startte Jens
Emancipator.
Emancipator richt zich vooral op bewustwording rondom het
thema mannen en emancipatie. Daarbij werkt Emancipator aan
zichtbaarheid, moedigt hij de verbinding tussen mannen aan en
verbreedt netwerken van organisaties die zich bezighouden met
mannelijkheid. Emancipator is actief op verschillende thema’s,
waaronder arbeid en zorg, geweld en veiligheid, relaties en
gender diversiteit. Hij zet zich in voor het bevorderen van
zorgzame mannelijkheid en het tegengaan van gewelddadige
mannelijkheid. Zo is onlangs bijvoorbeeld de Nederlandse White
Ribbon Campagne gelanceerd. In deze campagne spreken
mannen zich uit tegen geweld tegen vrouwen. Emancipator
maakt deel uit van de wereldwijde MenCare campagne.

Visie op vaderschap

Volgens Jens kan goed mannelijk opvoederschap alleen plaatsvinden als de betekenis van mannelijkheid wordt verruimd. Vader
zijn hangt samen met opvattingen over mannelijkheid. In de
wereld waarin we leven wordt alles wat met zorg en kinderen te
maken heeft, geassocieerd met vrouwen. En alles wat we associëren met vrouwen en vrouwelijkheid wordt lager gewaardeerd
dan wat we associëren met mannen en mannelijkheid. De eerste
les die jongens in het leven krijgen, is dus dat je vooral niet
vrouwelijk moet zijn. Dat is problematisch voor het ontwikkelen
van zorgend vaderschap, omdat dat niet strookt met beelden
over mannen en mannelijkheid.
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Als er een vader in het leven van een kind is, is de
manier waarop hij invulling geeft aan het vaderschap
belangrijk. In het verleden hebben mannen vaderschap vooral ingevuld met (emotionele) afwezigheid
en een bepaalde vorm van autoriteit. Nu komt daar
verandering in. Betrokken of zorgzaam vaderschap
heeft een positief effect op
de hele familie. Een goede
verdeling van tijd over
werk en zorg voor mensen
(partner, kinderen, ouders,
buren) maakt zowel
mannen als vrouwen
gelukkiger. Wanneer
mannen meer zorgen, krijgen vrouwen meer de kans
om zich op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dit leidt
tot een goede balans tussen werk en zorg voor beide
opvoeders. Zo kunnen beide partners zich maximaal
ontplooien. Betrokken vaderschap is belangrijk voor
kinderen. Kinderen van betrokken vaders presteren
beter op school, zijn gelukkiger en hebben minder
problemen. Ook hebben kinderen profijt van
intergenerationele overdracht: dat wat zij van hun
vader zien, is van invloed op hoe zij later zelf in
relaties staan en hoe zij met hun eigen kinderen
omgaan. Uiteindelijk draagt betrokken vaderschap
bij aan meer gelijkwaardigheid in de samenleving.

tor mede-initiatiefnemer van de campagne VaderZoektVerlof met als doel het uitbreiden van het
kraamverlof voor partners in Nederland. De eerste
stap naar betrokken vaderschap is dat mannen
überhaupt tijd en ruimte krijgen om opvoeder te zijn.
Dit verlof geeft mannen de tijd om invulling te geven
aan hun vaderschap.
Emancipator heeft
onlangs een brochure
met een overzicht van
Nederlandse vaderinitiatieven uitgegeven om zichtbaar te
maken hoe belangrijk
het is dat mannen zorgende vaders zijn. De brochure
laat zien dat al deze vaderinitiatieven onderdeel uit
maken van een emanipatie-agenda. Ten slotte heeft
Emancipator samen met Sardes de denktank mannelijke opvoeders opgezet. Na de projectperiode van
Zorgend Ouderschap zal Emancipator deze denktank
voortzetten.

De eerste stap naar betrokken
vaderschap is dat mannen
überhaupt tijd en ruimte
krijgen om opvoeder te zijn.

Wat doet Emancipator

Emancipator publiceerde een handelingsperspectief
over mannenemancipatie in relatie tot arbeid & zorg.
Dit handelingsperspectief bestaat uit een visie met
achtergrondinformatie, factsheets, infographics en
praktische tips voor professionals. Ook is Emancipa-

Tips voor professionals:

➾ Kijk kritisch naar je eigen opvattingen over
mannelijkheid en vrouwelijkheid en wees je
bewust van je eigen vooroordelen.
➾ Nodig mannen expliciet uit, maar voorkom
stereotypen bij het aanspreken van mannen
(bijvoorbeeld een vadervoetbaltoernooi: niet
alle mannen houden van voetbal en ook
vrouwen voetballen).
➾ Vraag hulp aan organisaties die gespecialiseerd
zijn in mannelijke opvoeders als je er binnen de
eigen organisatie niet uitkomt.
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Hoe ervaren
zij het?

Wat als ik
toen wist wat
ik nu weet…

Het opvoeden van kinderen is een wonderlijke
zaak. Je kunt niet oefenen (een keer oppassen is
beslist niet voldoende) en een opleiding is er
niet. Toen ik zelf mijn dochters kreeg (in 1975
en 1984) had ik geen idee wat me te wachten
stond. Wat ik zou kunnen bijdragen. Dát ik iets
kon bijdragen in de zorg. Natuurlijk, we deden
leuke dingen samen als ik vrij was: naar het
strand, de kinderboerderij en naar musea.
Maar verder was de rolverdeling behoorlijk
traditioneel. Van mijn vrouw werd verwacht dat
ze thuis bleef en ik moest als kostverdiener aan
de slag. Zo ‘ging’ dat. Als vader werd je ook niet
geprikkeld om meer te doen qua zorg.

Inmiddels zijn we flink wat jaren verder. Ik ben
alweer zes jaar trotse opa van vijf kleinkinderen.
Samen met mijn vrouw pas ik regelmatig bij beide
gezinnen op de kinderen. Ook nu spelen we
samen, gaan we naar musea en de kinderboerderij. Maar nu heb ik veel meer tijd om door te
brengen met mijn kleinkinderen. Ik denk dat dat
het grootste verschil is met mijn eigen vaderrol.
Ik was fulltime aan het werk en heb gewoon veel
gemist. Kortom, kwalitatief is er misschien weinig
veranderd, maar kwantitatief geniet ik nu meer.
Zou ik het anders hebben gedaan als ik toen wist
wat ik nu weet? Ik zou zeker een papadag nemen.
Juist door het oppassen op mijn kleinkinderen,
realiseer ik me hoe fijn het is om tijd met (klein)
kinderen door te brengen, zeker op een doordeweekse dag. Die tijd krijg je niet meer terug. Maar
op mijn werk kon dat toen niet geregeld worden
en ik werd ook niet op de mogelijkheden gewezen
door bijvoorbeeld de kraamzorg of een leerkracht.
Dat is een gemiste kans.
Ik geniet dus volop van de mogelijkheden nu: ik
pas op en ben zelfs op de school van onze oudste
kleinkinderen actief. Ook daar draag ik graag mijn
steentje bij, samen met mijn vrouw (de oma), de
ouders, kinderopvang en school (in het licht van It
takes a village to raise a child).

Jan Bontje
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In het regeerakkoord
heeft het nieuwe
kabinet een uitbreiding
van het kraamverlof
opgenomen. Op dit
moment hebben
partners slechts recht
op twee dagen betaald
kraamverlof. Volgens
het regeerakkoord
moeten partners recht
hebben op zes weken
kraamverlof. Maar let
op: partners hebben
pas vanaf 2019 recht op
vijf dagen betaald
kraamverlof en het
kabinet wil dat partners vanaf 2020 na die
vijf dagen nog vijf
weken kraamverlof
kunnen opnemen,
tegen 70% van het
inkomen. Dit recht op
kraamverlof is niet
overdraagbaar en dus
echt bedoeld voor de
partner.
Europese vergelijking
In vergelijking met
andere Europese
landen heeft Nederland
momenteel heel weinig
kraamverlof voor de
partner. Vanaf 2020
wordt er een inhaalslag
gemaakt en komt
Nederland dus op de
vierde plek in de
grafiek.

Over kraamverlof
voor partners
Waarom is de verlenging van het kraamverlof voor de partner zo belangrijk?
➾ Het geeft mannen / partners
meer de kans om zich te
binden aan het kind.
➾ Het geeft kinderen de kans
om zich aan beide ouders te
hechten.
➾ Als er meer opvoeders
aanwezig zijn, heeft dit een
positief effect op de cognitieve
en emotionele ontwikkeling
van het kind.
➾ Stellen die net na de geboorte
taken eerlijker verdelen,
verdelen ook later arbeid en
zorg eerlijker.

De wijziging van het kraamverlof
voor partners is mede te danken
aan de actie VaderZoektVerlof en
de lobby van de Rutgers NL
stichting.
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/onderwerpen
rijksoverheid.nl/regering

Betaald kraamverlof voor partners
Dagen betaald kraamverlof voor partners Europa

Facts and
figures…

IJsland

90

Slovenië

90

Finland
Nederland

54
2

30
20

Portugal

14

Denemarken
Frankrijk

11

België

10

Letland

10

Hongarijë

5

Italië

1

Oostenrijk

0

nummer vier december 2017

11

Aanpakken voor

Aanstaande Vaders
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 te 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 Aanpakken voor Aanstaande Vaders, een
vadercursus van David Borman!

➾Wie
David Borman is jarenlang werkzaam geweest als
verloskundige. Tegenwoordig geeft hij les op de
opleiding tot verloskundige en werkt hij als verloskundig opleider in een academisch ziekenhuis. Hij
heeft daarnaast de cursus Aanpakken voor Aanstaande Vaders opgezet.

➾Wat
Een cursus voor aanstaande vaders, bestaande uit
twee bijeenkomsten.

➾Waarom
David werkt sinds 1999 als
verloskundige en merkte
tijdens zijn werk dat
onzekerheid en onhandigheid van vaders een
negatief effect kunnen hebben op de bevalling. Door een
onrustige vader kunnen bijvoorbeeld de weeën
afnemen. In 2008 werd David zelf vader. Door aan
de andere kant te zitten zag hij hoe het is om als
partner (niet) aangesproken te worden. Informatie
over de zwangerschap is doorgaans volledig gericht
op de vrouw. Een voorbeeld is ‘jij en je zwangerschap’. David besloot de stoute schoenen aan te
trekken en uit te zoeken wat aanstaande vaders
willen weten en wat hij ze kon vertellen. Hij combineert daarbij wetenschappelijk onderbouwde
informatie met zijn ervaring als verloskundige en
vader. Het resultaat is de vadercursus.

➾Voor wie
De cursus is bedoeld voor aanstaande vaders. Het
zijn vaders ‘in de dop’, want zij voelen zich gedurende de zwangerschap nog geen vader. Dat komt pas
op het moment dat hun kind geboren is. De training
moet ervoor zorgen dat ze voorbereid zijn op wat er
gaat komen.
Verder lezen
Foto | Anneke Hymmen
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➾

➾Doel
De vadercursus is in 2009 opgezet om vaders in te
lichten en voor te bereiden op zwangerschap,
bevalling en kraamtijd. Deelnemers moeten op basis
van de informatie die ze krijgen, in staat zijn hun
eigen keuzes te maken en beter in staat zijn om hun
vrouw te begeleiden tijdens de zwangerschap en de
bevalling.

gaat het voornamelijk over de bevalling (Hoe weet
je dat het begonnen is? Wat maakt zij mee? Hoe is
het voor haar? Wat voor werk moet zij doen? Wat
kun jij ermee (5 rollen)? Wat kun je verwachten
(kijken, navelstreng doorknippen, seks, leven erna?).
Tot slot wordt stilgestaan bij de eerste periode na
de bevalling.

➾Wat kun je als man verwachten

Na het volgen van deze bijeenkomsten hebben
de aanstaande vaders een basis gelegd om de
zwangerschaps- en bevallingsperiode goed door
te komen en stevig te blijven staan.
Niet onbelangrijk: de deelnemers krijgen van
David niet te horen hoe het moet. David bespreekt
verschillende rollen en geeft vooral aan dat de
vrouw leidend is: zij bepaalt jouw rol. Tijdens de
cursus krijgen deelnemers als het ware het gereedschap om voorbereid de bevalling in te gaan en die
verschillende rollen aan te nemen. David leert
mannen om op basis van relevante informatie eigen
keuzes te maken. Op die manier kan een aanstaande vader zijn vrouw beter bijstaan tijdens de
zwangerschap en de bevalling.

De vadercursus bestaat uit twee bijeenkomsten.
De ervaring van David als verloskundige zie je terug
in de cursus. De eerste invalshoek is het geven van
praktische informatie: wat maakt je vrouw mee?
Hoe zit het bijvoorbeeld met de hormonen, pijnstilling etc. Daarna komt de tweede invalshoek aan
bod: wat doet het met jou en wat kun je ermee?
Uiteraard is er ook aandacht voor vragen van de
deelnemers zelf.
De cursus is chronologisch opgebouwd. Tijdens de
eerste bijeenkomst gaat het voornamelijk over de
zwangerschap. Ook komt daar de rol van de vader
bij borstvoeding aan de orde. Op de tweede avond
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Ervaring deelnemer:

“De verloskundige vertelde dat ze de mannen er zo
uit kon pikken die jouw cursus hebben gevolgd en
dat ze soms zelfs overbodig was tijdens de bevalling
doordat stellen het met zijn tweeën af konden. Wat
een mooie opmerking vond ik dat!” Deelnemer aan
de vadercursus (www.vadercursus.nl)

Tip voor de lezende professional
#1 Vraag mannen en vrouwen naar hun beider

rollen en naar de wijze waarop zij aangesproken
willen worden.

#2 Weet wat de toegevoegde waarde is van de
partner en informeer hem of haar over zijn of haar
rol tijdens de zwangerschap en bevalling.

#3 Spreek de mannelijke partner aan als de vader

David combineert
wetenschappelijk
onderbouwde informatie
met zijn ervaring als
verloskundige en vader.

van het kind. Zorg dus dat informatie ook voor hem
toegankelijk is en dien het aantrekkelijk op. Denk
bijvoorbeeld aan een aparte pagina met informatie
voor mannen en gebruik in algemene teksten niet
alleen ‘jou’ maar ‘jullie’.

#4 Neem er geen genoegen mee als de partner er
niet is. Spreek hen daarop aan, maar maak het ook
mogelijk om allebei op het spreekuur te komen.
Bijvoorbeeld door spreekuurtijden aan te passen.
Vrouwen krijgen vrij om naar de verloskundige te
gaan, maar dat is voor partners niet het geval.

Tot slot

David Borman richt zich niet alleen op aanstaande
vaders. Hij heeft ook een geaccrediteerd scholingsaanbod ontwikkeld voor verloskundigen. Zij leren
hoe zij mannen meer kunnen betrekken en merken
ook het effect van een voorbereide aanstaande
vader. De vadercursus (Aanpakken voor Aanstaande
Vaders) is gekoppeld aan de cursus voor verloskundigen. Dat is een mooie ontwikkeling.

➾Bestelle
n
Foto | Anneke Hymmen
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ZO! Opvoeden met elkaar

Ondertussen in de media

Timmermans:
langer vaderschapsverlof
nu regelen.

Nederland in
top EU met
gendergelijkheid, maar er
is ook kritiek.

Vaders over verlof: Ik wil
er nu vanaf het begin zijn.

Als Rutte III het wil,
kan het partnerverlof onze rolpatronen
doorbreken.

Extra verlof voor vaders
is een ‘grote stap.’

Nee, vaderschapsverlof komt voor
mij te laat.

Vaderverlof
goed voor
werkende
vrouw?
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Vooruitblik, na het magazine

In een jaar tijd is er ook veel gebeurd.
Zo werd door veel organisaties gepleit
voor een uitbreiding van het kraamverlof voor partners en daar is
inderdaad iets over opgenomen in
het regeerakkoord. Maar hoe zal het
gaan in de praktijk? En ja, we hebben
veel mooie praktijkvoorbeelden
kunnen laten zien, maar er is zoveel

meer! Wat zouden we graag nog een
jaar doorgaan met het magazine,
maar dat zit er (waarschijnlijk) niet in.
Dat wil echter niet zeggen dat we die
initiatieven niet in de etalage willen
zetten. Wat kun je na dit magazine
nog verwachten vanuit het project
Zorgend Ouderschap?
Concreet zullen we begin 2018 de
handreiking voor professionals
publiceren op www.sardes.nl.
Emancipator neemt het stokje van
ons over wat betreft denktank
mannelijke opvoeders en zal zorgen
dat het onderwerp op de kaart blijft
staan. Onder de noemer Zorgend
Ouderschap zet Sardes de komende
tijd zeker nog een aantal initiatieven
in de etalage, dus houd de site
(sardes.nl) in de gaten en blijf ons
volgen op social media (@ZorgOuderschap)
Denise Bontje, Ellen Donkers
en Karin Hoogeveen

➾
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ Utrecht
Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
(030) 232 62 00
secretariaat@sardes.nl
www.sardes.nl
@SardesUtrecht
facebook.com/sardesBV

ZO!

➾

Met het verschijnen van de vierde
editie van ZO! komt er een einde aan
het digitale magazine bij het project
Zorgend Ouderschap. We begonnen
het magazine om professionals die
werken met ouders te inspireren om
mannen meer te betrekken. En hoe
kun je dat beter doen dan door mooie
praktijkvoorbeelden te laten zien? We
hebben dit jaar projecten van verschillende organisaties in de spotlight
gezet en spraken met initiatiefnemers
van cursussen voor mannen. Door al
die gesprekken verzamelden we al
behoorlijk wat tips voor professionals
werkzaam in de kinderopvang, de
zorg en het onderwijs.

Vo
o lg on
Zorg p twitt s
Oud er:
ersc
hap

