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Voorwoord
Wat een fijne reacties ontvingen we na het
verschijnen van de eerste editie van het
digitale magazine ZO! Het kwam dan ook
op een goed moment. De media staan
momenteel vol met verhalen over
vaderschapsverlof. Diverse organisaties
en wetenschappers (waaronder Sardes)
ondertekenden dit voorjaar een pleidooi
van Vaderzoektverlof voor voldoende,
gelijkwaardig en niet inwisselbaar
vaderschapsverlof. Lees er meer over
in dit magazine.
Voor deze editie van ZO! sprak Hester
Heerdink met Igor Ivakic, directeur van
het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) over vaderbetrokkenheid. Wat
kun je als jeugdgezondheidzorg (consultatiebureaus, schoolartsen) doen om alle
opvoeders aan te spreken? Verder lees je
in deze editie over De Praktijkvader, een
initiatief van Jeroen de Jong die het
belangrijk vindt dat vaders met elkaar de
kans krijgen ervaringen uit te wisselen over
het ouderschap. Collega IJsbrand Jepma vertelt
in een blog hoe het is om als gescheiden vader
je kinderen op te voeden.
Ook met deze tweede editie willen we jullie, professionals en organisaties, bewust maken van de manier
waarop jullie ouders (en in het bijzonder de mannelijke
opvoeders) benaderen. In hoeverre spreek je in tekst,
maar ook in beeld mannen én vrouwen samen aan over de
opvoeding? Want opvoeden, dat doe je immers met elkaar.

ZO!

➾

Veel leesplezier en een fijne vaderdag alvast!

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

PS. Blogger Marc Heerdink van Magazine 1 is inmiddels
vader geworden van Ditte. Gefeliciteerd Marc!
nummer twee juni 2017
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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:
In gesprek met Igor
Ivakic, directeur van het
Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid (NCJ).

AANDACHT VOOR

VADERBETROKKENHEID
IN DE

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
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De sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) telt ruim zesduizend professionals. Zij bieden preventieve gezondheidszorg aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar. De meeste ouders kennen de JGZ
van het consultatiebureau en de ‘schoolarts’. De missie van de JGZ: ieder kind moet zich veilig
en gezond kunnen ontwikkelen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het landelijke innovatie- en kenniscentrum voor alle JGZ-organisaties. Het NCJ werkt niet rechtstreeks
met ouders en hun kinderen. Hoe zetten zij zich dan in om het thema vaderbetrokkenheid
aandacht te geven in de jeugdgezondheidszorg?

Maatschappelijke verandering

Om vaderbetrokkenheid binnen de jeugdgezondheidszorg te vergroten, gaat het er volgens Igor
vooral om dat er aandacht is voor béide ouders:
“We willen niet teveel nadruk leggen op het verschil
tussen mannen en vrouwen, maar er wel voor zorgen
dat zowel vrouwen als mannen zich door professionals aangesproken voelen. Daarbij zou het
wellicht helpen wanneer er meer mannen in de
sector werken, maar het vraagt vooral om een brede
maatschappelijke verandering waarin meer aandacht
komt voor ouderschap en de ouderschapsbeleving.
Vader of moeder worden is een van de meest
bijzondere én ingrijpende gebeurtenissen in het
leven. Dat geldt voor alle ouders. De manier waarop
vaders en moeders het ouderschap beleven,
beïnvloedt hoe zij reageren op hun kind. Dit heeft
impact op de opvoeding, de partnerrelatie, het
sociale leven. Ouderschap verandert je leven, wie je
bent en de belangrijke relaties die je hebt. Professionals die werken met kinderen moeten investeren
in alle opvoeders, dus niet alleen in moeders, maar
ook in vaders. Wij willen dat dit vanzelfsprekend
wordt en dat vrouwen èn mannen op een laagdrempelige manier bij de JGZ terecht kunnen als zij vragen
hebben over het ouderschap of hun ervaring willen
delen.”

die minder plaats- en tijdgebonden zijn, zoals digitaal
communiceren met beide ouders. Zo is de JGZ
Groningen begonnen met spreekuren via WhatsApp
of Skype. Om de betrokkenheid van mannelijke
opvoeders te versterken, zet het NCJ dergelijke lokale
initiatieven in de landelijke etalage. Hiermee kunnen
JGZ-organisaties van elkaar leren en goede voorbeelden overnemen.

Het onderwerp agenderen

Door de verschillende initiatieven te verzamelen en
te delen, brengt het NCJ het onderwerp vaderbetrokkenheid onder de aandacht van JGZ-professionals.
Klantgerichtheid in de communicatie-uitingen is
eveneens van belang (zie de tips op pagina 6). Het
NCJ stimuleert en inspireert de JGZ-organisaties het
thema mannelijke opvoeders actief op te pakken. Dit
doen ze onder andere door vaderschap te agenderen in de (bestaande) ontmoetingen met het
JGZ-veld. Op de website van het NCJ lees je meer
over het thema ouderschap, waarbij consequent
gesproken wordt over ouders (m/v) en zowel
mannen als vrouwen in beeld zijn.

Goede voorbeelden in de
etalage

Volgens het NCJ moeten professionals verder gaan
dan alleen constateren dat er weinig vaders in de
spreekkamer worden gezien. “Maak in plaats
daarvan het onderwerp bespreekbaar met degene
die op het spreekuur komt”, adviseert Igor. Waarom
komt de partner niet? Wat is er nodig om ervoor te
zorgen dat hij wel komt? Wat kan de JGZ daaraan
bijdragen? Vaak is het niet voor beide ouders
mogelijk om aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten met de professional. Steeds meer JGZorganisaties kijken daarom naar andere oplossingen

nummer twee juni 2017
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Tips:

➾ Let in woord en beeld op wie je

➾

aanspreekt. Soms denk je dat
een product of folder geschikt
is voor iedereen, maar blijkt in
de praktijk toch meer de vrouw
dan de man te worden
aangesproken.
Ga op zoek naar bestaande
initiatieven en verspreid ze. In
het inspiratieboekje ‘Dichter bij
ouders: Creatieve ideeën voor
een JGZ die verbindt’ staat een
apart hoofdstuk over wat er al
wordt gedaan én wat de JGZ
nog zou kunnen proberen om
het contact met vaders te
verbeteren.

➾ Maak betrokkenheid van

moeders én vaders bespreekbaar en vraag naar wensen en
behoeften van beiden.

➾ Denk in mogelijkheden. Welke
(nieuwe) manieren zijn er om
aan te sluiten en te communiceren met beide ouders?

NCJ vindt het belangrijk te horen
hoe de JGZ nog beter kan aansluiten bij vaders. Meld je als vader
aan bij het landelijk ouderpanel
van Stichting Opvoeden.nl
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De Mannendenktank
Je leest het goed: de Mannendenktank. Waarom?
Omdat we vinden dat we als projectteam dat voornamelijk uit vrouwen bestaat, dit project niet goed
kunnen vormgeven zonder de inbreng van mannen.
In de Mannendenktank zitten ervaringsdeskundigen en
mannen die actief zijn op het terrein van vaderschap
(bijvoorbeeld door middel van trainingen, cursussen,
projecten). Zij leveren ons rechtstreekse input en feedback
en hebben nu tevens een platform om onderling kennis en
ervaring uit te wisselen. Tijdens een bijeenkomst op 18
april jl. waren tien van de twintig leden aanwezig. Het was
een levendige en interessante bijeenkomst. We vroegen ze
wat het belangrijkste is dat organisaties moeten doen (of
laten). Het antwoord: “Mannelijke opvoeders moeten
gezien en erkend worden door professionals.” Als resultaat
van de bijeenkomst is er nu een besloten Facebookgroep.
Heb je belangstelling om daar deel van uit te maken? Stuur
een mailtje naar Ellen Donkers (e.donkers@sardes.nl).

De Papaweek

De week van de opvoeding (2
t/m 8 oktober 2017) grijpen
we aan om aandacht te
vragen voor de mannelijke
opvoeders. Die week wordt
dus ook de Papaweek! De
Mannendenktank denkt met
ons mee over de invulling.
Meer informatie en inspiratie
voor activiteiten volgt in
ZO! nummer 3.

nummer twee juni 2017
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En dan nog even over

het vaderschapsverlof
Kersverse vaders in Nederland hebben recht op
twee dagen betaald kraamverlof. Deze twee dagen
vallen in het niet bij de partnerverlofregelingen van
andere Europese landen (zie Magazine ZO #1).
Vaderschapsverlof is de afgelopen maanden veel in
het nieuws in Nederland. Er ligt een voorstel voor
uitbreiding van het kraamverlof voor partners. Veel
organisaties maken zich er hard voor en doen een
klemmend beroep op de regering om het nu
eindelijk eens goed te regelen. De Kabinetsformatie
heeft daar uiteraard ook mee te maken.

Nooit tevoren werd uitbreiding van het
vaderschapsverlof zo vaak genoemd in
verkiezingsprogramma’s als tijdens de laatste
Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit onderzoek van de partijprogramma’s door Atria.
Vader zoekt verlof

‘VaderZoektVerlof’ is een campagne en een platform
dat zich inzet voor beter partnerverlof in Nederland.
Het is oorspronkelijk een idee van Doetank PEER,
DWARS, Emancipator, FNV Jong, Jonge Democraten
en Jonge Socialisten in de PVDA. Op de website
(VaderZoektVerlof.nl) spreken vaders zich uit voor
het uitbreiden van het vaderschapsverlof. Een groot
aantal organisaties heeft zich aangesloten bij dit
initiatief. VaderZoektVerlof heeft in de afgelopen
periode verschillende acties georganiseerd om
aandacht te vragen voor het vaderschapsverlof.

Pleidooi

Op 28 april 2017 is er namens
23 organisaties, waaronder
Sardes, en drie wetenschappers
een brief over een substantiële
uitbreiding van vaderschapsverlof
verstuurd naar informateur Edith Schippers. Het is
een pleidooi voor voldoende, gelijkwaardig en niet
inwisselbaar vaderschapsverlof, omdat betrokken
vaderschap bijdraagt aan de ontwikkeling van
kinderen, de emancipatie van vrouwen, het
levensgeluk van vaders en de samenleving als
geheel. Om nogmaals aandacht voor het uitbreiden
van het vaderschapsverlof te vragen stonden op 11
april enkele kinderwagens op het Binnenhof met
een briefje erop: “Ik moest aan het werk, helaas
geen vaderschapsverlof gekregen, dus passen jullie
even op Max? Groetjes, Guido 06-37302394”.
Ondanks deze ludieke actie van VaderZoektVerlof
heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel over de
uitbreiding van het vaderschapsverlof op 12 april
controversieel verklaard. Dat wil zeggen dat het
geen ‘hamerstuk’ is en eerst in de Tweede Kamer
besproken moet worden voordat het naar de Eerste
Kamer kan. Wordt vervolgd…

De Europese commissie pleit voor minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof
in alle EU landen.

83% van de ouders die de StemWijsOuders stemwijzer invulden, zijn het eens
met de stelling dat ouderschapsverlof voor
vaders verder moet worden uitgebreid.

nummer twee juni 2017
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De Praktijkvader!
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 Praktijkvader!

van losse bijeenkomsten, maar sinds ik het heb
omgezet in een training zoals de Vadervuur-training
loopt het storm: deelnemers vinden die herhaling
binnen een reeks bijeenkomsten fijn.

Voor wie?
Vaders en aanstaande vaders die bewust bezig
(willen) zijn met het vaderschap.

Doel?
Wie?
Jeroen de Jong, vader van drie kinderen (van 14, 12
en 9 jaar) en oprichter van De Praktijkvader.

Wat?
De Praktijkvader. De Praktijkvader verzorgt onder
andere Vadervuur-trainingen, individuele coaching
en online training voor vaders.

Waarom?
Toen mijn vrouw zwanger werd, wilde ik een vader
zijn die klaar staat voor zijn kinderen. Maar hoe?
Waar ga ik dat leren? Ik wilde het anders doen dan
mijn eigen vader en dan andere mannen in mijn
omgeving: meer aanwezig zijn in het leven van mijn
kinderen. Ik ben gaan zoeken in de literatuur, maar
had ook behoefte om mijn ervaringen te delen. Ik
ben daarom zo’n drie jaar geleden begonnen met
De Praktijkvader. Ik ben gestart met het organiseren

De Vadervuur-trainingen zijn opgezet om ervaringen
met het vaderschap te delen met andere vaders.
Voor mannen is het vaak lastiger om dit in eigen
kring te doen dan voor vrouwen. Het uitgangspunt
(of het doel)van de training is om met én van andere
vaders te leren over het vaderschap, jezelf en
verschillende opvoedthema’s. De Praktijkvader vindt
het belangrijk dat mannen gaan inzien welke functie
ze hebben in het leven van kinderen. Je hoeft niet de
beste vader te zijn, maar wel een vader die je je
kinderen gunt.

Wat kun je als man verwachten?

Een Vadervuur-training bestaat uit vijf avondbijeenkomsten. Per avond wordt stilgestaan bij een thema
dat centraal staat in het vaderschap. Denk aan
thema’s als tijd: hoe verdeel je je tijd tussen gezin,
werk en vrije tijd? Maar ook over verhouding tussen
man en vrouw: hoe zorg je dat je in de relatie met je
partner niet alleen maar vader
en moeder bent? Er is ruimte
voor twaalf mannen. Het gaat
“Vadervuur is de plek
vooral om het delen van
waar je je op kunt
ervaringen en de herkenning.
De deelnemers delen hun
laden. Op een mooie
verhalen en gaan dan de diepte
locatie aan de rand van
in: praten over opvoeden en het
het bos creëer je een
inzetten van je eigen kwaliteiten. Wat kan ik als vader doen
moment voor jezelf.
zodat het kind tot zijn / haar
Een plek waar de tijd en recht komt. De avond wordt
standaard afgesloten met een
ruimte is om even stil
vuur. Meer informatie

➾

te staan bij jezelf”
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Ervaring deelnemer

“Ik vind de Vadervuur-training echt heel waardevol.
De sfeer, de openheid en vooral Jeroen als trainer
komen goed over. Gelijk had ik een goed gevoel bij
hem. Ik ga zeker meedoen aan de vervolgtraining.”
Robbert Vennik, vader van 2 dochters
(bron: www.praktijkvader.nl)

Tips voor de professional

#1 Spreek mannen aan in je communicatie.
Realiseer je wat beeld doet en zorg dat er ook een
vader met kind in de folder wordt opgenomen.

#2 Vraag het de vader zelf! Praat met mannen en
vraag ze: is er een thema dat jij belangrijk vindt?
Misschien komen daar wel heel andere dingen uit
dan waar jij zelf als organisatie aan dacht. Bijvoorbeeld grenzen stellen.

#3 Betrek mannen bij de organisatie
Organiseer geen dingen vóór mannen, maar mét de
mannen. Stel: je organiseert een ouder-kinddoedag.
Vraag vaders: hoe doen we dat? Denk mee, help
mee. Zorg ook dat je weet waar ze goed in zijn en
waar je ze dus voor kunt vragen. Bijkomend
voordeel: als je persoonlijk gevraagd wordt, is het
lastig om nee te zeggen of niet te komen.

Tot slot

Jeroen heeft nog genoeg plannen. Zo is hij bezig met
een boek en wordt zijn online training uitgebreid.
Op 1 juni is De Vaderchallenge gestart, een uniek en
online trainingsprogramma voor vaders. Daarnaast
hoopt hij vaders te inspireren door middel van
interviews in de vorm van podcasts. Deze interviews
zijn te beluisteren op zijn site (www.praktijkvader.nl)
of via iTunes.

nummer twee juni 2017
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“Ik ben voor meer vaderschapsverlof, maar daar moeten we het
niet van hebben. We moeten ons
niet verschuilen achter het
huidige beperkte verlof. Wil je
meer aanwezig zijn, dan moet je
dat regelen. Totaal eigenaarschap
nemen, geen slachtofferrol. Zorg
dat je een keuze maakt waar je
achter kunt staan.”
Jeroen de Jong van De Praktijkvader

De Quickscan

mannelijke opvoeders
In februari heeft Sardes een korte vragenlijst,
de ‘Quickscan mannelijke opvoeders’, uitgezet
via de website en social media. We willen graag
weten welke ervaringen mannen hebben met
organisaties die werken met hun kinderen. Ook
hebben we ze een aantal stellingen over opvoeden voorgelegd.
Een groot aantal mannen heeft al gehoor gegeven aan onze oproep. Binnenkort maken we
eerste resultaten bekend. De vragenlijst kan
nog steeds ingevuld worden. We hopen dat
nog meer mannen hun mening willen geven,
dus verwijs mannen zeker naar de Quickscan.
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duim omhoog
“Op de website van onze kinderopvang zijn
onlangs de foto’s vernieuwd. Er zijn nu ook foto’s
van zorgende mannen en vaders te vinden!”

Uitspraken
van mannen:

“De kraamverzorgende
besteedde bewust aandacht
aan mij. Ze heeft mij net
zoveel geleerd als ze mijn
partner leerde.”

“Op de basisschool is ons gevraagd met wie als eerste contact
opgenomen moest worden, daar hebben we mijn (de vader)
gegevens ingevuld. Er wordt nu als eerste met mij contact
opgenomen in plaats van vanzelfsprekend met mijn vriendin.”

“Op de basisschool van
onze dochter wordt benadrukt dat de leerkrachten
bij 10-minuten-gesprekken
graag álle ouders zien.”

“Onze basisschool
organiseerde voor de
zomervakantie een
barbecue voor ouders
en kinderen. De activiteit
was vanaf 17.00 uur.
Hierdoor konden veel
werkende vaders aansluiten die normaal niet
actief zijn op school.”

nummer twee juni 2017
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Hoe ervaren
zij het?

Gescheiden vaders:
volwaardige
behandeling heb
je in eigen hand
IJsbrand Jepma

Sinds onze scheiding, begin
2014, heb ik co-ouderschap
over onze kinderen, nu 6 en 9
jaar oud. Er moest heel wat
water door de Rijn om als
gebroken gezin alles in
kannen en kruiken te krijgen.
Een gezin in elkaar zetten is
makkelijker dan het uit elkaar
trekken. Ons huis moest in
crisistijd verkocht worden.
Tegelijk moesten we twee
andere huizen in dezelfde
buurt kopen. We wilden tegen
elke prijs voorkomen
dat we ook nog eens
moest breken met
het kinderdagverbijf,
de basisschool, de
buitenschoolse opvang, de
sportclubs en de hiermee
samenhangende sociale
netwerken. En dan vertel ik er
nog niet eens bij dat we in
Amsterdam wonen. Daar is
constant een tekort aan
betaalbare gezinswoningen.

inschrijven, dat kunnen niet alle
overheidssystemen aan. Voor de
kinderbijslag was dat overigens
niet nodig. Hiervoor worden enkel
de kinderhoofden geteld. De
kinderbijslag staat immers los van
inkomenspolitiek. Maar het
aanvragen van een paspoort van
de kinderen is wel weer een
gedoetje: beide ouders moeten
persoonlijk langskomen bij het
Stadsloket in Bos en Lommer om
toestemming te geven. Begrijpt u
het?

“Gelukkig kregen we goede
raad van vrienden.”

Gelukkig kregen we goede raad
van vrienden. Die vertelden onder
meer dat we allebei één kind bij
ons moesten laten inschrijven. Zo
zou de kinderopvangtoeslag ons
beiden toekomen, rekening
houdend met de hoogte van ons
beider jaarinkomen. Twee
kinderen halftijds bij je laten

14
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In de persoonlijke contacten met
de beroepskrachten en leraren
van de kindvoorzieningen ben ik
overigens altijd als een volwaardige ouder beschouwd – gelukkig.
Ik word behandeld zoals ik
behandeld wil worden, als
serieuze mede-opvoeder van
onze kinderen. Natuurlijk moest
men wel even weten dat we een
gescheurd gezin waren. En dat de
kinderen week-op-week-af bij de
moeder of mij waren. En dat we
als ouders voortaan allebei
betrokken en geïnformeerd
wilden worden, graag via twee
aparte telefoonnummers en
emailadressen. Aan het begin

ging dat wel eens mis, maar
inmiddels zijn we allebei volledig
gekoppeld.
Ik denk dat je als gescheiden
vader grote invloed hebt op hoe
je wordt behandeld als vader. Als
de kinderen ‘bij mij zijn’ lopen de
kinderen niet verwilderd rond.
Ook bij mij worden de tanden
gepoetst en de haren gekamd (en
de nagels geknipt niet te vergeten), krijgen ze een gezonde
lunchbox mee, worden verjaardagen gevierd, krijgen bevriende
jarigen een kado, komen er
vrienden en vriendinnen over de
vloer en ga ik met ze naar de
tandarts én de kapper.
Door je gezicht te laten zien, mee
te gaan op schoolreisje en
excursies, informatieavonden
(Kanjertraining!) te bezoeken,
aanwezig te zijn bij 10-minutengesprekken en inloopochtenden,
groepjes kinderen te begeleiden
bij lessen en zitting te nemen in
de oudercommissie van de
buitenschoolse opvang en de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van het schoolbestuur, kunnen ze gewoon niet
meer om je heen. En dat straalt af
op onze kinderen. Stiekem best
wel een beetje trots op.

Ondertussen in de media
WOMEN INC.
Organiseerde
een talkshow
over de rol van
vaders en
kinderopvang
in de zorg voor
kinderen.

Arie Boomsma gaat
in gesprek met
bekende vaders.

Vader ging
viral met
zijn dans
met zijn
baby

Nev Schulman wil met
zijn filmpje
stereotypen
rondom
ouderschap
verbreken en
hij pleit voor
betrokken
vaderschap.

MenCareCampaign
maakte een korte
film over vaders en
vaderbetrokkenheid

Het vaderschapsverlof was afgelopen periode
veel in het nieuws, zo ook bij de NOS: Zijn we
toe aan meer vaderschapsverlof?

Vaders waren bij het
Philadelphia dance
centre uitgenodigd om
een les mee te dansen.
De filmpjes van de les
gingen viral.

Het Swedish
Institute maakte
een korte film
met de fotograaf
Johan Bävman
om meer rolmodellen voor
zorgende vaders
te creëren.

Mattel maakte een
video waarin vaders
met hun kinderen
met barbies spelen
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Volgende
keer in het
magazine
Het volgende nummer
van ZO! verschijnt medio
september. In de derde
editie staat onder
andere de Papaweek
centraal. Ook praten we
met Marjet Winsemius
van de Stichting Voor
Werkende Ouders en
met Johan van der Wiel
van VaderVerkent.
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