
FOCUS OP VADERSCHAP

ACADEMISCHE WERKPLAATS SAMEN  



INHOUD

Inloop

Korte terugblik

AAN DE SLAG   

Terugkoppeling

Afsluiting



PROGRAMMA

Activiteit TIJD Toelichting  

Inloop en kennismaking  20 minuten

Kort interview en 

presentatie 

10 minuten • Korte uiteenzetting vaderbetrokkenheid

• Stand van zaken gesprekstool 

Inventarisatie algemeen 40 minuten • In welke mate is vaderbetrokkenheid ingebed in huidige 

werkzaamheden; 

• Wat is gewenst?

• In welke contexten is dit van belang (algemeen, zorg, detentie etc)

Inventarisatie specifiek: 

Schijf van Vijf

10 minuten • Wat hadden we, hoe willen we verder, wat is daarvoor nodig?

Wrap up en afspraken 10 minuten



VADERBETROKKENHEID 

Accessibility: father is physically and psychologically available to child 

Engagement: father participates with child in one-on-one activity

Responsibility: father assumes responsibility for care of child

Primaire zorgtaken, o.a. voeding, verschonen, verzorgen bij ziekte) 

Secundaire zorgtaken, o.a. spelen 



DETERMINANTEN ZORG EN OPVOEDING 

Hoe ‘klaar’ mannen zich voelen om een ouder te worden

Vaders hebben vaak meer tijd nodig om te wennen aan een zwangerschap

Rolopvatting; ideeën, opvattingen en wensen over welke rollen zij denken te gaan vervullen in de 
toekomst, en over wat zij juist niet willen worden. 

Betekenis en het belang dat mannen hechten aan het zijn van vader. Hoe meer mannen zich 
identificeren als vaders - hoe opvallender vaderrol is voor zelfidentiteit - hoe meer betrokken  

Gevoelens van competentie, 

Verwachtingen over wat voor type activiteiten zij willen ondernemen met hun kinderen 

Opvattingen van moeder over competentie van de vader en verwachtingen zijn van grote invloed. 



WAT IS GENDER?

In de maatschappij vanzelfsprekende ideeën, waarderingen en verwachtingen 

over typisch mannelijke (masculiene) en vrouwelijke (feminiene) posities, 

eigenschappen, vaardigheden

Mannen en vrouwen gaan zich soms zonder dat ze zich daarvan bewust zijn 

gedragen via een bepaald een vastomlijnd verwachtingspatroon

Anders handelen hoort niet of veroorzaakt wantrouwen



GENDER AS SOCIAL STRUCTURE  



VADERSCHAPSSCHIJF 

Erkenning

Verantwoordelijk zijn

Persoonlijke verandering, 

Uiting van vaderliefde

Identiteit (in termen van wat voor een 

voorbeeld we als vader willen zijn)



VOORSTEL AFSPRAKEN 

Drie á vier bijeenkomsten per jaar 

1. Gezamenlijke visie en aanpak

2. Prioriteren oplossingsrichtingen

3. Uitzetten acties 



VOLGENDE BIJEENKOMST?

Voor meer inspiratie:
TIME.TNO.NL


