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ZO! is een magazine voor
professionals die werken
met en voor ouders en
jonge kinderen.
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ZO! Opvoeden met elkaar

Mannelijke opvoeders

We willen graag weten
welke ervaringen
mannen hebben met
organisaties die werken
met hun kinderen.
Daarom is een korte
vragenlijst verspreid.
Een groot aantal mannen
heeft deze al ingevuld.
Hier lees je alvast wat
resultaten. Het hele
rapport komt in oktober.

De 105 mannen die de
vragen beantwoordden,
zijn overwegend hoogopgeleid.
Meer dan driekwart heeft
kinderen onder
de twaalf jaar.

De vragenlijst kan nog
steeds ingevuld worden.

Stellingen over opvoeden

Met dank aan
Marjet Winsemius van
Stichting Voor Werkende
Ouders (StVWO)
Johan van der Wiel van
Vader verkent
Ravi Debisarun
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Zorg delen? Heb het erover

(helemaal)
eens

Neutraal

(helemaal)
oneens

Ik vind het belangrijk
dat ik voor kinderen zorg

96.7 %

2.2 %

1.1 %

Ik merk dat mijn kinderen
het belangrijk vinden
dat ik voor hen zorg

94.6 %

4.3 %

1.1 %

Ik merk dat er andere dingen
van mannelijke opvoeders
verwacht worden dan van
vrouwelijke opvoeders

71.3 %

18.1 %

10.6 %

Ik merk dat mijn omgeving
het belangrijk vindt dat
ik voor kinderen zorg

67.1 %

25 %

7.9 %

Ik vind dat mannen anders
opvoeden dan vrouwen

80.9 %

14.3 %

4.8 %

Vrijwel alle mannen vinden het belangrijk dat zij voor hun kinderen zorgen. Ook merkt
de overgrote meerderheid dat hun kinderen dat belangrijk vinden. Mannen vinden dat er
verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke opvoeders en dat er van hen andere
dingen verwacht worden dan van vrouwelijke opvoeders.
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“Het aanpassen
van de namen
van activiteiten
zorgt al voor
meer inclusie.
Een ‘moederpraatgroep’ is
niet meer van
deze tijd.”

Organisaties
We hebben mannen een aantal stellingen voorgelegd
over de houding van professionals in de zorg,
opvoeding en onderwijs. Het blijkt dat mannen
zich, met name in de periode rond de zwangerschap en vlak na de bevalling, minder aangesproken voelen, maar ook leerkrachten richten
zich vaker op de vrouwelijke partner. Bij
de kinderopvang voelen mannen zich het
minst over het hoofd gezien.

“Professionals zouden
zich niet
automatisch
alleen op
moeders
moeten
richten. Er
zou bijvoorbeeld geen
vraag
moeten
zijn naar
luizenmoeders, maar
naar luizenouders.”

Merken mannen dat professionals
vaderbetrokkenheid belangrijk vinden?

Medewerker/organisatie

Kraamverzorgende
Leerkrachten basisschool

(helemaal)
eens

Neutraal

(helemaal)
oneens

70.3 %

18.5 %

11.2 %

68 %

20.6 %

11.4 %

Medewerkers kinderopvang

63.4 %

21.7 %

14.9 %

Verloskundige

52.9 %

17.7 %

29.4 %

Arts/verpleegkundige
consultatiebureau

50.8 %

37 %

12.3 %

Bijna een kwart van de mannen vindt dat zij in de periode rond de bevalling en de geboorte
minder informatie krijgen. Het consultatiebureau blijkt – naar verhouding – het minst
positief te scoren. Over het algemeen blijkt dat vaders niet automatisch betrokken worden.

“Bij het zwembad wilde de zwembadmedewerker mij
geen kaartje verkopen voor het ‘moeder-kind-zwemmen.
Ik kan me voorstellen dat je je als vader op sommige
plaatsen dan ook niet welkom voelt”

nummer drie september 2017
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Voorwoord
Met de zomervakantie achter de rug waarin we alle tijd
hadden voor onze gezinnen en vrienden, kijken we in
deze derde editie van ZO! vooruit naar de eerste week
van oktober. Van 2 t/m 8 oktober vindt namelijk de
jaarlijkse Week van de Opvoeding plaats met dit jaar
als thema ‘Buiten de lijntjes’. Een mooi moment om
deze week uit te roepen tot (Papa) #Pakjemoment!
week, toch?
In deze editie lees je meer over de initiatieven
voor mannelijke opvoeders tijdens deze week.
We hopen je te inspireren om zelf in actie te
komen en mannen te betrekken bij de zorg,
opvoeding en onderwijs van hun kinderen.
Maar natuurlijk zetten we in dit nummer ook
weer een prachtinitiatief in de spotlight. Deze
keer is dat Vader verkent van Johan van der
Wiel. Hij gaat met mannelijke opvoeders in
gesprek op een bijzondere locatie. Verder
sprak Denise Bontje met Marjet Winsemius
over het project Heb het erover, een initiatief
van ‘Voor werkende ouders’. Voormalig
tienervader Ravi Debisarun vertelt in een
blog hoe het is om op jonge leeftijd vader
te worden en deelt zijn ervaringen. Ook vind
je alvast wat resultaten van de Quickscan:
voelen mannen zich gezien en gehoord door
professionals?
Kortom, ook met deze derde editie willen we
jullie, professionals en organisaties, bewust
maken van de manier waarop jullie ouders (en in
het bijzonder de mannelijke opvoeders) benaderen. Zorgend Ouderschap, dat doe je samen. Dat
klinkt heel makkelijk, maar er zal op verschillende
vlakken moeten worden samengewerkt om zorg te
kunnen delen. Het betekent loslaten en oppakken,
maar ook ruimte krijgen van derden. Of dat nu om
familie, vrienden, de samenleving of je werk gaat.
Om met Marjet Winsemius te spreken: Heb het erover!

➾

Veel leesplezier!

Vo
op t lg ons
Zorg witt
Oud er:
ersc
hap
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In de spotlight
De afgelopen maanden
kwamen onder andere
ING en Kinderopvang
Humanitas in het nieuws,
omdat zij hun mannelijke
werknemers langer
vaderschapsverlof
geven. Dat kan ertoe
leiden dat partners
(opnieuw) in gesprek
gaan over de verdeling
van de zorg-taken. Dat
past precies in het
straatje van stichting
Voor Werkende Ouders.
We gingen in gesprek met
de directeur van deze
stichting, Marjet Winsemius, over de missie van
de stichting en een
drietal projecten.

HEB HE
Ouderschap

Elke levensfase heeft zo zijn uitdagingen. Neem het ouderschap. Hoe doe je dat? Waar loop je als (aanstaande) ouders
tegenaan en wat kan er beter? Hoe zorg je er als partners voor
dat de taken voor jullie passend verdeeld worden? Volgens
Marjet Winsemius van Stichting Voor Werkende Ouders is het
belangrijk dat op verschillende niveaus (van overheid, tot
werkgevers en naasten) met ouders wordt meegedacht over
oplossingen om werk en zorg te combineren. Mannen kunnen
net zo goed zorgen als vrouwen, maar hebben, nemen of
krijgen niet altijd die ruimte. Bijvoorbeeld omdat ze denken
dat ze geen toestemming krijgen van de baas om minder te
kunnen werken, maar ook omdat de moeders de zorg niet
loslaten. Voldoende reden voor Marjet om Stichting Voor
Werkende Ouders op te richten.

Stichting Voor Werkende Ouders streeft ernaar de
combinatie werk-zorg makkelijker te maken door de
juiste voorwaarden te scheppen in de hoop dat we ooit
overbodig worden en onszelf op kunnen heffen.
Stichting Voor

Wij pleiten voor;

Stichting Voor Wer-

Werkende Ouders

1. Goede voorwaarden

kende Ouders zijn als

onderneemt in dit

om werk en zorg te

volgt samen te vatten:

kader de volgende vier

1. Het creëren van een

hoofdactiviteiten:

maatschappij breed
draagvlak voor het

ging voor ouders
2. Kennisdeling

werk en zorg;

3. Ondersteuning van
werkende ouders

optimale voorwaar-

in hun combinatie

den voor het

werk-zorg

combineren van

➾

werk en gezin.

ZO! Opvoeden met elkaar

1. Belangenbeharti-

combineren van
2. Het realiseren van
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➾

De doelstellingen van

4. Onderzoek

combineren.
2. Goed onderwijs en
kinderopvangvoorzieningen.
3. Goede informatievoorziening.
4. Goede rolverdeling
tussen partners.
5. Goede voorzieningen.

ET EROVER
Heb het erover!

Een van de projecten van Stichting Voor Werkende
Ouders is: ‘Heb het erover!’ Het project is opgezet
om het gesprek tussen (aanstaande) ouders en
tussen werknemers en werkgevers op gang te
brengen. Wat betekent het als je een kind krijgt? Wie
gaat wat doen thuis en hoe regel je dat met het
werk? Het is belangrijk dat je dit gesprek tijdig voert.
Marjet pleit ervoor om dit gesprek te laten plaatsvinden op het moment dat de vrouw zwanger is of –
beter nog - daarvoor. En dat gesprek zou zich niet
moeten beperken tot de ouders onderling. Ook
werkgevers kunnen een rol spelen. Marjet geeft het
voorbeeld van het tijdschrift Libelle. Op de redactie
werken veel vrouwen en dus zijn er geregeld enkele
vrouwen zwanger. Het management reageert
daar positief en proactief op: “Gefeliciteerd met
je zwangerschap. We willen graag een gesprek
met jou, je man en het bedrijf waar hij
werkt. Het idee is om samen te bespreken hoe jullie het gaat doen en wat wij
als bedrijven moeten doen om jullie te
ondersteunen”. Marjet zou graag
andere werkgevers uitdagen om ook
zo’n zogenaamd vierluikgesprek te
voeren: dus met de aanstaande
ouders en hun werkgevers
(indien beiden in loondienst
zijn). De aanstaande ouders
bespreken met hun
werkgevers hoe ze de
zorg voor het kind willen
verdelen en de werkgever
kijkt op welke manier hij/zij
dat kan faciliteren. Dat kan
opleveren dat vrouwen er
niet bij voorbaat vanuit
gaan dat zij het leeuwendeel van de zorg op zich
gaan nemen. Hetzelfde

geldt uiteraard bij eenoudergezinnen. Spreek
verwachtingen uit en overleg wat beide partijen
nodig hebben om alles in goede banen te kunnen
laten verlopen.
De stichting wil zowel werkgevers als ouders
prikkelen om met elkaar de verdeling van betaald
werk en zorg tussen
partners te bespreken en
post daarom filmpjes
via social media onder
vermelding van
#hebheterover.

nummer drie september 2017
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Wat ouders willen weten

Vertel het ons
Een project dat hierop aansluit is: Vertel het ons. Dit
project is begonnen naar aanleiding van een gesprek
tussen ouders onderling waarbij de strekking was:
“Maar je krijgt toch geen kinderen om ze weg te
brengen?” Als je zo’n opmerking bespreekt, komen er
vanzelf meer van dit soort opmerkingen op tafel.
Mannen zeggen al snel “Alsof ik weg kan op mijn
werk” op de vraag of hij een ziek kind kan ophalen en
vrouwen horen bij een sollicitatiegesprek: “Oh je hebt
twee kinderen. Dat is genoeg, toch?” Het mag niet,
maar het gebeurt wel en wordt dezelfde vraag
gesteld aan de man? Dit soort opmerkingen worden
iedere dag en continu en overal gemaakt. Door
mannen, werkgevers, maar ook door moeders
onderling. Een kleine oproep op social media door
de stichting leverde in een week drie pagina’s vol met
discriminerende of rolbevestigende opmerkingen,
die volgens de indieners eigenlijk niet kunnen en
toch is het lastig om die patronen te doorbreken.
Marjet geeft aan dat, zolang we dit soort opmerkingen van werkgevers, collega’s en partners naast ons
neerleggen en er niets mee doen, we nooit tot een
‘eerlijke’ (en minder stereotype) verdeling van
zorgtaken zullen komen. “Als stichting verzamelen
we deze praktijkvoorbeelden, delen het op social
media om mensen te prikkelen en een spiegel voor
te houden, maar we gebruiken het ook in gesprek
met het ministerie. Ook om het punt van ouderschapsverlof aan te kaarten. Want waarom nemen
mannen minder ouderschapsverlof op? Vrouwen
nemen het meer op dan mannen. Er wordt dan
gezegd: het is niet goed voor mijn carrière, het kan
niet, van de baas mag het niet, etc. Geldt dit dan niet
ook voor vrouwen? Hoe kun je dit doorbreken?
Mannen hebben wettelijk dezelfde rechten, maar ze
hebben er geen behoefte aan of het kan niet, omdat
het onbetaald is. Vinden we het dan als samenleving
niet belangrijk genoeg dat we de zorg delen en
samen onze kinderen opvoeden?”
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Het vereist ook een cultuuromslag binnen de
samenleving. We moeten patronen doorbreken:
mannen de ruimte geven. De stichting pleit voor een
levensfasebeleid: per fase kijken wat iemand in welke
fase nodig heeft. Prioriteiten stellen in verschillende
fases. Wat heeft een kind nodig en wat betekent dat
voor ouders? Wat moeten en kunnen overheid en
werkgevers doen om een en ander mogelijk te
maken voor ouders.
Om een eerlijke taakverdeling te realiseren, begint
het ermee, volgens Marjet, dat ouders goed geïnformeerd zijn over voorzieningen voor ouders. Het idee
is dat, als je als ouder over deze informatie beschikt,
je ook betere keuzes kunt maken. Er wordt toch te
vaak vanuit gegaan dat ouders daar zelf wel naar op
zoek gaan, maar als je niet weet dat het bestaat, ga je
er ook niet naar op zoek. Om die reden is de stichting
gestart met WOWW (wat ouders willen weten). Een
digitaal brievensysteem waar je je als (aanstaande)
ouder voor kunt inschrijven met de verwachte
geboortedatum van je kind. Drie keer per jaar
verschijnt er een digitale brief met links naar
websites die voor ouders in een bepaalde fase van
belang zijn. Dat gaat van informatie over de kinderopvang tot informatie over verlofregelingen etc.

Tips voor professionals

➾ Zorg voor een cursus communicatie met ouders
➾ Informeer werknemers over verschillende
regelingen die er zijn
➾ Vraag aan werknemers met kinderen hoe ze het
thuis regelen, en wat je als organisatie voor hen
kunt betekenen (faciliteren)
➾ Ondersteun ouders door niet alleen moeders of
alleen vaders aan te spreken
➾ Bel eens de vader als een kind ziek is.

Meer informatie:

www: voorwerkendeouders.nl
facebook: @voorwerkendeouders
twitter: @StVWO

Ondertussen in de media

ING gaat jonge
vaders een maand
betaald ouderschapsverlof geven
Kinderopvang Humanitas voert betaald
vaderschapsverlof in

De campagne ‘Hoe werkt Nederland’ stelt
onder andere de arbeid-en-zorgverdeling
tussen mannen en vrouwen aan de kaak

Vaderschapsverlof
werd besproken in
de tweede kamer

Lhb stellen verdelen arbeid/
zorg gelijker dan stellen van
verschillend geslacht

Emancipator
publiceerde ‘meer
dan papadag’

MenCare
publiceerde
hun internationale rapport
‘State of the
World’s
Fathers 2017’

Waarom de zorgende
vader nog altijd in de
minderheid is

Wat hebben
mannen te
winnen bij
emancipatie?

Meer dan twee
ouders, wat
betekent dat voor
het kind?
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(Papa)#Pakjemoment!
Van 2 tot en met 8 oktober 2017 vindt de Week van de Opvoeding plaats. Het thema van de
Week van de Opvoeding 2017 is: ‘Buiten de lijntjes’ (zie: www.weekvandeopvoeding.nl) Wij
willen dit moment aangrijpen om extra aandacht te besteden aan de mannelijke opvoeder en
roepen deze week uit tot landelijke (Papa) #Pakjemoment! week. Hiermee dagen we alle
organisaties die met jonge kinderen werken uit om tijdens de Week van de Opvoeding activiteiten te organiseren met en voor mannelijke opvoeders. Wij delen hier vast een aantal tips
en tops ter inspiratie.

Tips

➾ Betrek mannen bij het bedenken van de activiteit.
Wanneer mannen betrokken zijn bij het organiseren van de activiteit, is de kans groter dat zij er aan
deelnemen. Ga dus met mannen in gesprek over
hun wensen en behoeften.
➾ Spreek mannen aan, maar probeer stereotype
ideeën (mannen houden van bier en voetbal) te
vermijden.
➾ Neem mannen serieus als opvoeders en zoek een
activiteit die daarbij past.
➾ Zorg dat de uitnodiging ook mannen bereikt en
aanspreekt. Check of de uitnodiging naar alle
verzorgers van het kind gaan en niet alleen naar de
moeders. Zorg dat de uitnodiging mannen
aanspreekt. Zorg dat je alle ouders aanspreekt in
het taalgebruik en gebruik in beeld zowel
mannen als vrouwen met kinderen.
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➾ Houd rekening met werktijden.
Veel mannen hebben een fulltime baan, houd
daarom bij de activiteit rekening met de standaard
werktijden. Op een activiteit op dinsdagochtend
kun je minder mannen (en werkende moeders)
verwachten dan eind van de middag op vrijdag, in
het weekend of vroeg in de avond.
➾ Begin gewoon!
Weet je niet waar je moet beginnen met het
organiseren van een activiteit voor mannelijke
opvoeders, bekijk bovenstaande tips en probeer
iets uit! Evalueer na afloop waarom iets wel of niet
gewerkt heeft. Je geeft in ieder geval een signaal af
waaruit blijkt dat je mannelijke opvoeders belangrijk vindt en dat je hen serieus neemt.

Tops

Vaders geven presentaties op school – VDRS
VDRS organiseert dagen waarop ouders iets komen
vertellen over hun werk in de klas van hun kind. Veel
vaders vinden het leuk om eens over hun werk te
vertellen. Deze vaders nemen graag deel aan de
activiteit. Natuurlijk kunnen moeders ook meedoen!
Vaders geven het stokje door –
Stichting Kinderopvang Den Helder
Stichting Kinderopvang Den Helder startte vorig jaar
de vaderestafette. Op 2 oktober 2016 was de opening
van het project met een ouder- kind festival. Hier was
een lezing van Jeroen de Jong (De Praktijkvader) over
keuzes die je kunt maken als opvoeder. Mannen
spraken over waar zij op dit moment behoefte aan
hebben om meer te kunnen ‘sprankelen’. Na de lezing
werd de estafette gestart. Ouders hebben de estafettestok meegenomen en zij hebben de eerste activiteit

voor vaders en moeders voor hun rekening genomen. Hierna wordt na iedere activiteit het stokje
doorgegeven aan andere ouders.
Primetime – papatime –
SKSG Groningen en Mankracht Groningen
SKSG Groningen organiseert samen met Mankracht
Groningen 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 mannen en
kinderen zijn welkom bij de activiteiten, ook als zij
geen gebruik maken van de kinderopvang van SKSG.
Afgelopen periode werden zoal een waterstormbaan,
een workshop striptekenen en een modderdag
georganiseerd.
Genoeg inspiratie dus!

Bij de volgende activiteiten tijdens de Week
van de opvoeding staat (het betrekken van)
de mannelijke opvoeder centraal:
g
maanda

2

oktober
dinsdag

3

oktober

ag
woensd

zaterdag

7

oktober

zondag

8

oktober

Bijeenkomst Mannen mogen meedoen:
betrek vaders bij de kinderopvang
Sardes
Bijeenkomst Mannen mogen meedoen: betrek vaders bij de zwangerschap en de kraamtijd – Sardes

Ademdag
Vadervisie

Opvoeden en vaderschap
Stichting Vobis

ag
donderd

14

er
septemb

Masterclass werken
met jonge vaders – JOOZ

donderd
ag

7

septemb
er
ag
donderd

14

Cursus aanpakken voor
aanstaande vaders
Alnatal (ziekenhuis St. Antonius)

er
septemb

➾
➾
➾

4

oktober

Theatervoorstelling ‘DAD’
van Nasrdin Dchar

Andere activiteiten die buiten de Week
van de opvoeding plaatsvinden, maar wel
erg interessant zijn:

Organiseer jij iets in de
(Papa) #Pakjemoment! week?
Deel het met ons!
Mail naar e.donkers@sardes.nl of
twitter naar @ZorgOuderschap.

nummer drie september 2017
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Vader verkent
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 Vader verkent.

“ik wil iets
betekenen bij het
vormgeven van de
rol vaderschap…”.

gezinnen als geheel beter ondersteunen? Dit was
voor Johan aanleiding om meer te doen met en voor
vaders. In eerste instantie was het project gericht op
de professional in de jeugdhulpverlening en welzijn,
maar tegenwoordig wil Johan met Vader verkent
vooral een direct klankbord zijn voor mannelijke
opvoeders en op die manier mannen ondersteunen
om na te denken over hun vaderschap.

➾Voor wie Mannelijke opvoeders in Den Haag en
➾Wie Johan van der Wiel

omstreken

➾Wat Vader verkent

➾Doel In Nederland is steeds meer aandacht voor

➾Waarom Vader verkent is een initiatief van Johan
van der Wiel. Johan was jarenlang werkzaam als
gezinscoach, gezinsvoogd en jeugdreclasseerder in
de jeugdhulpverlening. Daar viel hem op dat vooral
moeders aankloppen bij de hulpverlening. Mannen
blijven vaak buiten beeld, bijvoorbeeld omdat de
vader niet bekend is of omdat de moeder een
slechte relatie met de vader heeft, waardoor in
eerste instantie vooral de moeder aanspreekpunt is
voor de hulpverlener. Johan geeft aan dat uit
onderzoek van onder andere prof. dr. S.M. Bögels
(UvA) blijkt dat, als vaders wel actief
worden betrokken bij een
behandelprogramma voor
agressie of angstproblematiek,
zo’n programma veel effectiever
is. In de praktijk blijft het
betrekken van vaders echter
behoorlijk lastig.
Door het Leger des Heils werd
Johan als adviseur en trainer
betrokken bij een project Zij
aan Zij voor tienermoeders.
Samen met het team van
het Leger des Heils is hij
aan de slag gegaan om ook
tienervaders te betrekken
en te ondersteunen. De centrale vraag
was: hoe kun je als hulpverleningsteam vaders en
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de verzorgende rol van vaders. De vorige generatie
vaders kan ons slechts beperkt leren hoe je dat doet,
omdat zij er zelf nauwelijks ervaring mee heeft.
Vader verkent wil mannelijke opvoeders ondersteunen bij het vormgeven van hun verzorgende rol.

➾Wat kun je als man verwachten Met Vader
verkent wil Johan een klankbord voor mannelijke
opvoeders zijn. Hij ontvangt ze niet op kantoor of in
een café, maar in zijn timmerwerkplaats. Johan is
meubelmaker en in zijn werkplaats zijn vaders
welkom met hun vragen en dilemma’s. Dat is een
bewuste keuze. Een afspraak in een werkgerelateerde omgeving sluit aan bij de identiteit van veel
mannen en is laagdrempeliger dan bij een instelling.
In de werkplaats kun je als individu bij Johan terecht
kunt voor een bak koffie en terloops wat vragen of
ideeën over het vaderschap kunt voorleggen.
Naast deze individuele klankbordsessies organiseert
Johan één keer per maand een gezamenlijk koffiemoment voor mannelijke opvoeders om onderling
ervaringen uit te wisselen. Binnenkort start hij met
één keer per maand buiten koken op een vuur
samen met vaders.

Ervaring deelnemer:

“Zo heb ik het nog nooit bekeken”… diepe zucht…
“Hier kan ik thuis wat mee!” Johan voert geen lange
gesprekken. Al snel vraagt hij een man om voor de
dag te komen met zijn dilemma of vraag en laat

degene met stukken zaagafval de situatie neerzetten. Het maken van een opstelling is een systemische
manier van kijken waarvan Bert Hellinger de grondlegger is. Door het dilemma op te stellen maak je
deze inzichtelijk, zonder veel te moeten praten. Het is
elke keer weer verrassend welke inzichten dit geeft.

Tip voor de lezende professional

Als je in de hulpverlening meer systemisch werkt,
dan kijk je naar het hele gezin en vanuit ieders
perspectief. Je stelt het kind centraal en kijkt zonder
oordeel naar de plek van de moeder, de vader en
andere leden van het systeem. Nu wordt vaak het
kind centraal gesteld en gaat men vooral met de
moeder aan de slag, terwijl het perspectief van de
vader ontbreekt. Dit is niet vreemd, omdat ongeveer
90% van de medewerkers in de jeugdhulpverlening
vrouw is en wellicht onbewust het perspectief van de
moeder inneemt. Dat ligt dus niet aan de methodiek
en het is niet nodig om een nieuwe aanpak te
bedenken om mannelijke opvoeders te betrekken bij
de hulpverlening. Het bewustzijn van het (gekleurde)
verhaal van de moeders en van de verwachtingen
van de hulpverlener zelf zijn belangrijk. Wees je als

hulpverlener bewust van je plek en het perspectief
dat je inneemt in het werk met gezinnen.

Tot slot

In de samenleving ontstaat ruimte voor mannen om
de vaderrol anders dan vroeger vorm te geven. Dat
is een mooie ontwikkeling. Opvallend is wel dat als
er een kind wordt verwacht en geboren de instanties
en de commercie zich vooral richten op moeders en
hun verzorgende rol. Denk bijvoorbeeld aan de blije
doos. Vrouwen krijgen tijdens de zwangerschap
allerlei cadeaus waarmee ze zich kunnen voorbereiden op de komst van een kind. Is het geen idee om
juist ook de (aanstaande) vaders door middel van
symbolische cadeaus te stimuleren om over de
komst van de kleine en hun vaderrol na te denken?
Johan wil graag de maatschappelijke discussie
prikkelen en zou graag de blije zak willen introduceren als tegenhanger van de blije doos. Hoe zou het
zijn als je aanstaande vaders een knapzak vol
symbolische cadeaus geeft om ze aan het denken te
zetten over het toekomstige vaderschap. Lees er
meer over op www.vaderverkent.nl

“Daar waar de vrouw
uitgedaagd moet worden
om los te laten, zal de
man zich meer moeten
verbinden. Het gaat om
de synergie in de
opvoeding”.

nummer drie september 2017

11

Facts and
figures…

Mannelijke opvoeders

We willen graag weten
welke ervaringen
mannen hebben met
organisaties die werken
met hun kinderen.
Daarom is een korte
vragenlijst verspreid.
Een groot aantal mannen
heeft deze al ingevuld.
Hier lees je alvast wat
resultaten. Het hele
rapport komt in oktober.

De 105 mannen die de
vragen beantwoordden,
zijn overwegend hoogopgeleid.
Meer dan driekwart heeft
kinderen onder
de twaalf jaar.

Stellingen over opvoeden

De vragenlijst kan nog
steeds ingevuld worden.

(helemaal)
eens

Neutraal

(helemaal)
oneens

Ik vind het belangrijk
dat ik voor kinderen zorg

96.7 %

2.2 %

1.1 %

Ik merk dat mijn kinderen
het belangrijk vinden
dat ik voor hen zorg

94.6 %

4.3 %

1.1 %

71.3 %

18.1 %

10.6 %

Ik merk dat mijn omgeving
het belangrijk vindt dat
ik voor kinderen zorg

67.1 %

25 %

7.9 %

Ik vind dat mannen anders
opvoeden dan vrouwen

80.9 %

14.3 %

4.8 %

Ik merk dat er andere dingen
van mannelijke opvoeders
verwacht worden dan van
vrouwelijke opvoeders

Vrijwel alle mannen vinden het belangrijk dat zij voor hun kinderen zorgen. Ook merkt
de overgrote meerderheid dat hun kinderen dat belangrijk vinden. Mannen vinden dat er
verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke opvoeders en dat er van hen andere
dingen verwacht worden dan van vrouwelijke opvoeders.
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“Het aanpassen
van de namen
van activiteiten
zorgt al voor
meer inclusie.
Een ‘moederpraatgroep’ is
niet meer van
deze tijd.”

Organisaties
We hebben mannen een aantal stellingen voorgelegd
over de houding van professionals in de zorg,
opvoeding en onderwijs. Het blijkt dat mannen
zich, met name in de periode rond de zwangerschap en vlak na de bevalling, minder aangesproken voelen, maar ook leerkrachten richten
zich vaker op de vrouwelijke partner. Bij
de kinderopvang voelen mannen zich het
minst over het hoofd gezien.

“Professionals zouden
zich niet
automatisch
alleen op
moeders
moeten
richten. Er
zou bijvoorbeeld geen
vraag
moeten
zijn naar
luizenmoeders, maar
naar luizenouders.”

Merken mannen dat professionals
vaderbetrokkenheid belangrijk vinden?

Medewerker/organisatie

(helemaal)
eens

Neutraal

(helemaal)
oneens

70.3 %

18.5 %

11.2 %

68 %

20.6 %

11.4 %

Medewerkers kinderopvang

63.4 %

21.7 %

14.9 %

Verloskundige

52.9 %

17.7 %

29.4 %

Arts/verpleegkundige
consultatiebureau

50.8 %

37 %

12.3 %

Kraamverzorgende
Leerkrachten basisschool

Bijna een kwart van de mannen vindt dat zij in de periode rond de bevalling en de geboorte
minder informatie krijgen. Het consultatiebureau blijkt – naar verhouding – het minst
positief te scoren. Over het algemeen blijkt dat vaders niet automatisch betrokken worden.

“Bij het zwembad wilde de zwembadmedewerker mij
geen kaartje verkopen voor het ‘moeder-kind-zwemmen.
Ik kan me voorstellen dat je je als vader op sommige
plaatsen dan ook niet welkom voelt”

nummer drie september 2017
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Hoe ervaren
zij het?

En de jonge
vaders dan?
Ravi Debisarun

Ik ben 29 jaar en heb twee
kinderen. Ik was 21, mijn
vriendin en ik waren net uit
elkaar, toen zij zwanger bleek.
Ik wist niet wat ik moest doen.
Een aantal weken later
vertelde ze me dat zij had
besloten het kind te houden.
Ze liet mij kiezen of en welke
rol ik wilde vervullen in het
leven van ons kind.
De eerste beslissing was meteen
de belangrijkste: wil ik vader zijn
of niet? Zo ja, hoe wil ik dat dan
doen? Ik kwam er al snel achter
dat er weinig informatie beschikbaar was voor (aanstaande)
vaders. Dus ik heb ik op eigen
kracht, zonder ondersteuning,
moeten kiezen wat ik wilde.
Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen
de vaderrol op me te nemen. Ik
heb mijn eigen vader nooit
gekend en wilde dat mijn
kinderen wel een vader zouden
hebben.
Er ging een hele nieuwe wereld
voor ons open. De moeder had
op dat moment veel mensen om
zich heen die haar bijstonden in
de zwangerschap, de geboorte en
de eerste jaren van het kind:
moeders, zussen, vriendinnen en
hulpverleners. Als vader had ik dit
niet. Niemand kon mij vertellen
wat mij te wachten stond. Ik
voelde me aan de zijlijn staan. Ik
ging overal mee naartoe, maar ik
werd nergens echt bij betrokken.
Er werd mij niks gevraagd of
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verteld, alleen de moeder werd
geïnformeerd. Het enige dat mij
gevraagd werd, was of de
kinderkamer al klaar was voor de
baby. Als trotse toekomstige
vader ging ik mezelf afvragen of ik
er wel toe deed. Wat is mijn rol?
Wat moet ik doen, wat wordt er
van mij verwacht? Als ik dit soort
vragen stelde, kreeg ik vaak alleen
te horen dat ik moest zorgen voor
de zwangere vrouw.
Toen ons kind er was, wist ik nog
niet veel. Ik ging af op mijn
vaderinstinct of instructies van
mijn vriendin. Als ik op een
afspraak (bij het consultatiebureau) kwam zonder de moeder
erbij, werd ik vreemd aangekeken. Men maakte zich meteen
zorgen over haar. Er werd
gevraagd waarom ze er niet was
en of het wel goed met haar ging.
Er werd zelfs voorgesteld de
afspraak te verzetten! Het leek
alsof ik er niet toe deed, alsof ik
als vader niet belangrijk was. Als
ik niet op een afspraak kom,
wordt er namelijk niet naar mij
gevraagd.
Tijdens de zwangerschap van
mijn tweede kind in 2016 ging het
helaas precies zoals de eerste
keer. Als ik vragen stelde aan de
verloskundige, werd ik soms
genegeerd, totdat ik vroeg wat ik
moest doen om aandacht te
krijgen. De gynaecoloog was de
enige die mij wel betrok. Ze deed
dit op een laagdrempelige manier

met veel humor. Dat was voor mij
erg fijn. Ze heeft zelfs een
afspraak met mij alleen willen
maken om te praten over wat mij
te wachten stond en waar ik
rekening mee moest houden.
Tijdens de bevalling was er een
verpleegkundige die naast me
kwam zitten en vroeg of het goed
ging en of ik nog vragen had. Ze
maakte zich oprecht zorgen om
mij en wilde me ondersteunen.
Dat raakte me, terwijl ik vind dat
het eigenlijk normaal hoort te zijn
dat ook vaders worden
betrokken.
Kortom, ik miste aandacht en
informatie, iemand die mij kon
vertellen wat ik kon verwachten
en wat ik moest doen. Ik weet dat
ik geen kind draag, maar ik ben
wel de vader. Iemand die ook
ouder wordt en voor het kind
gaat zorgen. Ik ben er niet alleen
om voeten te masseren, eten te
halen of een kinderkamer op te
knappen. Ik wil ook aangekeken
worden als er informatie over het
kind wordt gedeeld. Het zou fijn
zijn als er word gesproken over
‘jullie’ in plaats van ‘jij’ als het over
het verzorgen en opvoeden van
het kind gaat. Ik probeer er nu
voor te zorgen dat vaders een
stem krijgen en meer in beeld
komen. Ik merk gelukkig al
verbeteringen, maar er kan nog
meer aandacht voor (aanstaande)
vaders komen.

‘Ik ben er niet
alleen om voeten
te masseren,
eten te halen

of een
kinderkamer
op te knappen.’
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Volgende
keer in het
magazine
Het vierde nummer van ZO!
verschijnt medio december.
In deze laatste (!) editie
blikken we terug op een jaar
vol aandacht voor Zorgend
Ouderschap, zetten we nog
een prachtig initiatief in de
spotlight en is er voldoende
ruimte om ervaringen van
jullie te delen. Deel jullie
(Papa) #Pakjemoment!
ervaringen tijdens de Week
van de Opvoeding dus niet
alleen via social media, maar
mail ons ook met jullie
plannen en /of ervaringen.
Wie weet staan we dan
binnenkort bij jou voor
de deur.
Voor nu wensen we jullie
een goede Week van de
Opvoeding met mooie
(Papa) #Pakjemoment!
acties.
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