In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling)

“Als ik mijn
j vader had gehad
g
vanaff mijn
j jeugd,
j g dan zou ik
misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel
niet heb meegemaakt in mijn leven, vanaf mijn jeugd. Ik gun
mijn
ij kinderen
ki d
zo’n
’ soortt leven
l
niet
i t en d
daarom zall ik mijn
ij
kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat
er gebeurt,
gebeurt ik ga altijd achter mijn kind staan
staan.”
(Surinaamse vader, 3 kinderen)

Vaderschap in literatuur
Vaderbetrokkenheid van groot belang
Afwezigheid vergroot kans op problemen (schoolprestaties, gedragsproblemen)
Vaderbetrokkenheid heeft positieve invloed op ontwikkeling van kinderen
Vaders stimuleren autonomie en exploratie
Vader is rolmodel, zowel voor jongens als meisjes

Nederland is een ‘moederland’
Moeders houden graag regie in handen
Vaderbetrokkenheid en vrouwenemancipatie

Diversiteit in vaderschap
Verschillen zowel tussen als binnen groepen

Vaderinitiatieven in Amsterdam

90 emancipatie-initiatieven, ruim 40 voor mannen/vaders
Organisatie
Meerderheid initiatieven is ontwikkeld vanuit welzijnsorganisaties, zowel
professionele als zelforganisaties. Enkele commerciële organisaties.

Doelgroep
Bijna helft van initiatieven is gericht op allochtone mannen en specifieke (etnische)
groepen, andere helft op mannen in het algemeen. Enkele projecten richten zich
(ook) op zonen, of op beide ouders.

Vaderinitiatieven in Amsterdam

Doelen lopen uiteen
Participatie in de samenleving, toe leiden naar (vrijwilligers)werk
Stimuleren en bespreekbaar maken van vaderbetrokkenheid
Doorbreken van negatieve beeldvorming, bv over uitwonende vaders

Activiteiten
Helft van de initiatieven biedt trainingen en cursussen
Uitwisseling van ervaringen staat vaak centraal
‘Doe’-activiteiten als middel om gesprek op gang te brengen en deelname te
bevorderen

Interviews met vaders in Amsterdam
Invulling en beleving vaderschap
Allen vinden contact met kinderen belangrijk, maar niet allemaal actief betrokken
Voelen zich – vooral - verantwoordelijk voor onderdak, inkomen, eten
Zien toe op veiligheid, bewaken grenzen
Praten over school, maatschappij, toekomst (school en studie belangrijk!)
Ondernemen activiteiten (sport, bibliotheek, boodschappen doen)
“Ik probeer een stabiel thuisfront voor hen te creëren, door te zorgen dat er eten in huis is, dat
alles er staat, dat soort dingen. Maar ik denk dat iedereen dat wel doet.” (Antilliaanse vader, 2
kinderen)
“Ik houd ze in de gaten, op school en buiten op straat, overal houd ik ze in de gaten. Dat is mijn
taak eigenlijk. Dat heb ik zo met mijn vrouw afgesproken.” (Marokkaanse vader, 4 kinderen)

Interviews met vaders in Amsterdam

Anders dan de vorige
g generatie?
g
Minder autoritair en streng, meer aanwezig en betrokken
Willen rolmodel en voorbeeld zijn
Behoud van cultuur en geloof, én integratie in Nederland
“Ik
Ik ben heel buigzaam naar mijn kinderen toe
toe, heel flexibel.
flexibel We leven in een totaal andere tijd
dan waarin ik ben opgegroeid.” (Antilliaanse vader, 4 kinderen)
“Ik
kinderen Ik heb redelijk succes
Ik weet zeker dat ik een voorbeeld ben voor mijn kinderen.
succes, zij kijken daar
tegenop. Ik rook niet, ben nooit in de problemen geweest, ik drink niet, ik heb nooit in de
gevangenis gezeten, ik ben sportman geweest, serieuze student, harde werker.” (Surinaamse
vader,
kinderen)
d
4 ki
d
)
“Ik probeer uit beide culturen de positieve dingen te halen.” (Marokkaanse vader, 1 kind)

Interviews met vaders in Amsterdam
Vaderschap in beweging?
Moeders zorgen ‘t meest, brengen meeste tijd met kinderen door
Deel van de vaders wil en doet ‘t anders, ander deel niet
Wisselend contact en steun van Nederlandse instanties bij emancipatie en
opvoeding (geen vuile was buiten hangen; liever in eigen kring; onbekend met
instanties)
Behoefte aan praktische steun en informatie (opvoedtips; omgangsregeling na
echtscheiding) en ontmoeting.
“Ik hoop dat de generatie die er aan zit te komen die trots niet heeft om ergens aan te kloppen
p nodig
g zouden hebben. Dat ze wel die barrière doorbreken als ze vragen
g hebben,, dat ze
als ze hulp
wel naar deskundigen gaan en naar instanties die ze daadwerkelijk kunnen helpen. Want de
adviezen die je van familie krijgt, zijn niet altijd wat je nodig hebt.” (Surinaamse vader, 4
kinderen)

Aanbevelingen voor beleid en praktijk
Uitdragen van belang en samenhang vrouwenemancipatie en
vaderbetrokkenheid
Stimuleren eigen initiatief van voortrekkers (met positieve PR!)
Professionele opvoedingsondersteuning voor vaders, maar
geen eenrichtingsverkeer en paternalisme, aandacht voor eigen visies en praktijken,
toekomstgericht, met doe-activiteiten

Vadervriendelijke methodieken ontwikkelen en toepassen
p
((afstemming
f
g tussen vrijwillig,
j
g,
Infrastructuur rondom vaderemancipatie
professioneel, commercieel aanbod; platform voor uitwisseling; kennisondersteuning:
wat werkt wel/niet?)
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