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PAPA 
HOORT ER 

OOK BIJ
VADERWERKINGEN EN VADERGROEPEN



INHOUD
• En wat met papa?

• De SLOEP

• Waarom is het belangrijk om vaders te betrekken?

• Waarom ontmoeten we weinig (of minder) vaders 
aan schoolpoorten, in de kinderopvang, bij 
gezinsondersteunende diensten,…?

• Vadergroepen, een copy/paste oefening van 
moedergroepen?

• Waarom maakten we een boek en docu over ons 
vaderwerking en vadergroep

• Hoe gaan we van start?

• Praktijkboek ‘Papa hoort er ook bij’ en lerend 
netwerk.

• Documentaire ‘Over vaders’ (25 minuten)



EN WAT MET PAPA?

>
• Nog steeds meer moeders zichtbaar/bereikbaar in onderwijs, 

opvoeding of bij gezinsondersteunende diensten,
• Het is bewezen dat betrokken vaders een positief effect hebben op 

de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, het 
welbevinden van het kind, de gezondheid van het kind,…

• GROTE ONBEKENDE? Hoe kunnen we vaders bereiken binnen deze 
bovenstaande diensten,



• DOELGROEP: kwetsbare families met
kinderen tussen 0 en 6 jaar en
(kwetsbare) zwangere gezinnen.

• REGIO: Gent-Noord-Oost. Historisch
gezien arme wijken met veel mensen van
andere herkomst en hoge armoedecijfers,

• Kinderen in armoede

Provincie Oost-Vlaanderen: 11,17%

Gent: 22,7%

Gent-Noord- Oost: 47,5%

De SLOEP 



CIJFERS

• Meer dan 1000 verschillende gezinnen per jaar

• Individuele ondersteuning 790 gezinnen

• Groepswerk: 424 gezinnen

BASISPRINCIPES

• Wijkgericht

• Duidelijke keuze voor 0-delijns werking

• Integrale werking

• Constante innovatie en bijsturing

• Vraaggericht en niet aanbodsgericht

• Strijd tegen kinderarmoede

De SLOEP 



• Integraaal

• Laagdrempelig

• Emancipatorisch

• Opvoeding en gezinsondersteuning

• Onthaal

• Multi-disciplinary

De SLOEP 

Onthaal

Verschillende 
(zij-)projecten

Gezinsonder-
steuning

Oudergroepen



• Wetenschappelijk bewezen

• Vaders zijn deel van het familiesysteem

• Zonder de vader te betrekken hebben we een lagere invloed op
positieve verandering

• De verloren vader

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM 
VADERS TE BETREKKEN?



Waarom ontmoeten we weinig (of minder) 
vaders aan schoolpoorten, in de 
kinderopvang, bij gezinsondersteunende 
diensten,…? • Geschiedenis is niet aan hun zijde

• Vrouwelijk karakter van de sector
• Structurele karakter van de 

hulpverlening
• Verstoord beeld over vaders en vader-

betrokkenheid



Vadergroepen, een copy/paste oefening 
van moedergroepen?

• Zelfde kind, andere aanpak
• Trial and error
• Participatie
• Weg van gebaande paden
• Niet alle vadergroepen lijken op elkaar
wat wil je bereiken

• Op maat gemaakt



Waarom maakten we een boek en een 
documentaire over dit onderwerp?

• Er is veel theorie te lezen over dit onderwerp
maar weinig praktische werkboeken

• Ondergesubsidieerd
• Het is een eerste stap in het ontwikkelen

van rolmoddellen in de publieke ruimte
• Motiveren en inspireren van andere

organisaties



EN NU AAN DE SLAG!!!!

• Kritische kijk op je organisatie
• Bepaal je doelstelling en/of je doelgroep
• Outreachend werken
• Op zoek naar gemeenschappelijk factoren
• Participatie
• Erkennend en vertrouwensvolle communicatie
• Combinatie van verschillende activiteiten
• Op maat van de vaders
• Vergelijk niet! Geef niet te snel op!











CASEBOOK ‘PAPA HOORT ER OOK BIJ’ 
& LEREND NETWERK

• Bijdragen van Jan Peeters (University of Ghent/VBJK), Thomas Thys (Artevelde University College 
Ghent), Redouane Ben Driss (Psycholoog en oprichter van verschillende vadergroepen in en 
rond Brussel)

• Interviews met vaders
• Tips and tricks over hoe je een vadergroep opstart,
• …
€ 24,99



DOCUMENTAIRE ‘OVER VADERS’

OVER VADERS (2019) is een documentaire over vaderwerkingen en vaderbetrokkenheid, 
geregisseerd door alexander decommere. De documentaire staat stil bij het belang van 
vaderbetrokkenheid in het leven van jonge kinderen. De regisseur volgt twee allochtone vaders die 
proberen om hun weg te vinden in een nieuwe stad terwijl ze zelf gids proberen te zijn in het leven 
van hun jonge kinderen.
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