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‘Ik kwam om wat te doen’ is een titel die in één zin samenvat waar het
Vadercentrum Adam voor staat: voor mannen die samen hun handen uit de
mouwen steken om iets van hun leven te maken. Ze doen dat niet alleen
voor zichzelf maar ook voor hun gezin, voor vrouw en kinderen, voor hun
vrienden, voor de buurt. Iedereen is welkom en er heerst een prettige, doenerige sfeer.
Maar daar blijft het niet bij. Deze studie laat ook zien dat ze oog hebben voor
elkaar. Het zorgen voor elkaar en het zorgen voor de gemeenschap is een
groot goed voor hen. Die warmte en betrokkenheid heb ik zelf steeds weer
ervaren als ik in het Vadercentrum op bezoek was.
Deze collegeperiode wil ik meer aandacht geven aan mannenemancipatie,
want vrouwenemancipatie kan niet gerealiseerd worden zonder dat ook mannen emanciperen. Zij moeten hun vrouwen en dochters de ruimte geven,
ondersteunen bij studie en werk. Nu werpen ze nog teveel barrières op,
zien ze vooral bedreigingen. Het Vadercentrum kan bij deze verandering een
mooie rol spelen. Want om die andere houding, die andere manier van denken te realiseren, moeten we de mannen opzoeken, aanspreken, het debat
aangaan. En het Vadercentrum kent deze mannen, en weet de juiste toon
aan te slaan.
Het welzijnswerk verandert. De politiek stelt andere eisen, maar bovenal stelt
de samenleving andere eisen. Daar moeten welzijnsinstellingen op inspelen.
Als zij dat op een juiste wijze doen, zullen ze een mooie toekomst hebben.
Bij het Vadercentrum twijfel ik daar niet aan.
Karsten Klein
Wethouder Jeugd, Welzijn en Sport
Gemeente Den Haag
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VOORWOORD
Volgens sommigen is een vadercentrum een multifunctioneel wijkcentrum
met een vaderprogramma. Anderen zien het als een opvoedplaats van mannen die de emancipatie van vrouwen in de weg zitten. Volgens weer anderen
moet het een ‘tweede thuis’ en een ‘duwtje in de rug’ voor mannen zijn.
Corrie Kreuk en Joke van der Zwaard, schrijvers van dit boek, hebben die
ambities en opvattingen even vergeten. Ze hebben urenlang op het vadercentrum rondgelopen, gevraagd, geluisterd en vooral gekeken hoe het vadercentrum in de praktijk werkt als een plek waar mannen, en enkele vrouwen,
met diverse achtergronden elkaar treffen. Ze treffen elkaar daar, omdat ze
er ‘iets te doen’ hebben. Dat doen is belangrijk op zich, maar ook omdat zo
een vertrouwdheid ontstaat tussen de aanwezige mensen, door vluchtige
contacten, door te zien waar anderen mee bezig zijn, door de helpende hand
te bieden.
Het lijkt allemaal vanzelf te gaan, maar dat is niet vanzelfsprekend maar het
resultaat van de manier waarop het vadercentrum is opgezet en ingericht.
Als een open en gastvrije werk- en leerplaats. Alles werkt daaraan mee: de
openheid en inrichting van het gebouw, de grote en kleine evenementen, de
samenstelling van de cursusgroepen en de door professional en vrijwilligers
gekoesterde bedrijfscultuur van gastvrijheid en zorg voor elkaar. Dat laatste past misschien niet zo bij een mannenwereld, maar het viel vrouwelijke
onderzoekers wel op, naast de grappen, het elkaar in de maling nemen.
Iedereen heeft zijn eigen bezigheden, maar draagt ook bij aan het gezamenlijk runnen van het vadercentrum, inclusief het zogenoemde vrouwenwerk.
Wat hen ook opviel was het plezier in het ouderwets ambachtelijke, de waardering van vakmanschap.Voor de deelnemers is iets doen ook, zo blijkt uit dit
boek, nieuwe werelden verkennen en van betekenis zijn voor de samenleving,
iets nuttigs doen, en een manier om invulling te geven aan het vaderschap.
De beide schrijvers deden hun onderzoek in opdracht van het vadercentrum
en vanuit de Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D). De naam van die
stichting lijkt misschien een beetje vreemd in het licht van de doenerigheid van het vadercentrum zelf. Maar over al dat doen is behoorlijk goed
nagedacht bij de opzet en de organisatie van het vadercentrum. En dan is
het leuk dat anderen daar weer verder over nadenken en er een boek over
schrijven. Zodat anderen daarmee weer wat kunnen doen.
Het doel van de Stichting E3D is om het dagelijks (samen)leven en de sociale dynamiek in de stad zichtbaar en inzichtelijk te maken. Bij het vadercentrum gaat het om een plek die voor een groot deel door de gebruikers zelf
gecreëerd en in stand gehouden wordt. Daarmee is dit onderzoek ook een
bijdrage aan de discussie over de ontwikkeling van publieke voorzieningen in
zelfbeheer en de professionaliteit die daarvoor nodig is.
Arnold Reijndorp
Voorzitter Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) en bijzonder hoogleraar
aan de universiteit van Amsterdam

P7

H1
H2
H3
H4
H5
H6

INLEIDING

P 11

PUBLIEK
DOMEIN

P 19

IETS DOEN

P 41

ZORG

P 63

PROFESSIONALITEIT

P 83

CONCLUSIES
VOOR WELZIJN
ANDERE STIJL

P 103

H1
INLEIDING

H1

Dit is een boek over de opbrengst van twaalf jaar pionierswerk. Het Haagse
vadercentrum Adam was het eerste en lange tijd enige vadercentrum in
Nederland. Sinds een paar jaar is de oprichting van vadercentra onderdeel
van het landelijke (mannen)emancipatiebeleid, maar wat een vadercentrum
kan zijn, is in het Laakkwartier uitgevonden. Met zijn ruim tachtig vrijwilligers
die samen en naar eigen inzicht dagelijks het vadercentrum maken, is het
tevens pionier in het veranderende welzijnswerk. Het is een voorloper en kan
daarmee een voorbeeld zijn voor het officiële ‘Welzijn Nieuwe Stijl’, maar ook
voor de beweging van onderop, de sociaal-doe-het-zelvers en buurthuizen-inzelfbeheer. Vanwege die driedubbele pioniers- en voorbeeldfunctie moest dit
boek geen verlaat jubileumboek worden, met veel terugkijken naar hoe het
allemaal zo gekomen is en huldebetoon aan de mannen en vrouw van het
eerste uur. Het moest een beeldende en analytische beschrijving zijn van de
werkwijze en betekenis van het vadercentrum nu. De werkwijze in dagelijkse
en methodische zin: het hoe en waarom zo? En de betekenis van het vadercentrum voor de deelnemende mannen (en vrouwen), voor de buurt, de
samenleving en voor het beleid en de opleidingen op het gebied van welzijn,
zorg en emancipatie. In dit inleidende hoofdstuk geven we eerst een korte
schets van de ontstaansgeschiedenis en de maatschappelijke en beleidsmatige context waarin het vadercentrum zich ontwikkelde. Daarna beschrijven
we de aanpak van het onderzoek en de totstandkoming en de thema’s van
dit boek.
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DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN
VADERCENTRUM ADAM

H1

Het standaardverhaal over het ontstaan van
het vadercentrum gaat als volgt.
Tijdens de viering van het tienjarig bestaan
van moedercentrum De Koffiepot in 1999
op het stadhuis uiten een paar mannen hun
ongenoegen over het feit dat de meeste
educatieve- en welzijnsvoorzieningen in de
wijken op vrouwen en kinderen gericht zijn. Ze
voelen zich een verwaarloosde en gestigmatiseerde groep.
‘Mijn vrouw wordt kinderleidster, mijn vrouw
wordt dit, mijn vrouw wordt dat, mijn kind
kan computeren, nou dat is leuk, maar waar
ben ik? Ik ben alleen nog maar de vervelende
man die nee nee nee zegt. Kan dat ook
niet eens voor óns gebeuren?’ (Werken met
vaders 2007).
Die hartekreet slaat aan bij een aantal
Haagse ambtenaren en politici, al roept het
idee om iets aparts voor mannen in te richten
ook weerstand op. De toenmalige wethouder is bijvoorbeeld niet overtuigd van nut en
noodzaak van zo’n seksespecifieke voorziening. De kerkelijke Diaconie trekt echter geld
uit voor een onderzoek onder mannen in het
Laakkwartier. Overal worden mannen aangesproken met de vraag: ‘We zijn van plan wat
op te zetten voor mannen, wat heb jij nodig
om gelukkiger te zijn?’ Vervolgens wordt
mannen een lange lijst van mogelijke activiteiten voorgelegd, want het vadercentrum
moet geen hangplek, maar een doecentrum
worden. En vaders willen ook graag iets met
kinderen doen. Moedercentra-deskundige
Anita Schwab schrijft een werkplan, de
Diaconie zorgt voor een gebouw, de gemeenteraad zorgt voor geld door het initiatief te
ondersteunen, en de welzijnsinstelling en de
Diaconie leveren de eerste professionals.
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In deze ontstaansmythe zitten verwijzingen
naar diverse maatschappelijke ontwikkelingen
en discussies die van invloed zijn geweest
op de vliegende start van vadercentrum
Adam. Allereerst het feminisme. Zonder
moedercentrum was er geen vadercentrum
geweest en moedercentra zijn ontstaan uit
de vrouwenemancipatiebeweging van de
jaren zeventig en tachtig in de vorige eeuw.
Het feminisme heeft zowel negatieve als
positieve reacties bij mannen opgeroepen.
Mannen voelden zich in hun positie bedreigd,
maar sommigen ervaarden het feminisme
ook als bevrijding. Er ontstonden bijvoorbeeld
mannenpraatgroepen die zich kritisch bogen
over de vanzelfsprekendheden van het manzijn; ook wel ‘mannelijkheidscoderingen’
genoemd. Mannen gingen met elkaar hun
zachte kanten ontdekken. Praktisch gezien
speelde zich dat voornamelijk af in kringen
van hoogopgeleide mannen, maar de zienswijze drong ook door in de hulpverlening en er
ontstond een maatschappelijk breder gedeeld
idee dat vrouwenemancipatie consequenties
heeft voor de invulling van mannelijkheid en
het vaderschap. Een gelijkere verdeling van
betaald werk en zorg, een belangrijk feministisch strijdpunt, zet bijvoorbeeld het ideaal
van de man als (enige) kostwinner op losse
schroeven. Op tv verschenen spotjes over de
vreemde man die op zondag het vlees aansnijdt met de boodschap dat mannen meer
van hun vaderschap en de relatie met hun
kinderen moeten maken. Mannen hadden
ook iets te winnen bij een gelijkere taakverdeling. Ze zouden ‘gelukkiger’ kunnen worden.
In de reacties van mannen op het verhaal
over de moedercentra zit ook een verwijzing
naar een ander type kansenongelijkheid en
sociale uitsluiting. Mijn vrouw wordt kinderleidster, mijn kind kan computeren, maar
waar ben ik? Dat gaat over het gevoel maatschappelijk buitengesloten te worden en de
angst van mannen om achter te blijven. En
de vraag om ontwikkelingskansen. Kan dat
ook niet eens voor óns gebeuren? Gevoelens,

wensen en ambities van mannen die –
omdat ze nieuwkomer en/of laagopgeleid
zijn, of oud, niet helemaal gezond en afgeschreven – geen aansluiting vinden bij de
Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving.
Zoals de zogenoemde ‘onbereikbare mannen’
die als een belemmering voor de emancipatie van hun vrouwen en kinderen worden
gezien. Mannen die voor een deel uit nood
in koffiehuizen en moskeeën zitten, omdat
de educatieve wijkinstellingen voor hen formeel of feitelijk gesloten zijn. Voorzover het
om mannen met een immigratieachtergrond
gaat, raakt dit vraagstuk van sociale ongelijkheid aan de toenmalige discussie over het
‘multiculturele drama’; de sociaal-culturele
segregatie en het ontstaan van een ‘allochtone onderklasse’. Daarbij gaat het ook over
vaderschap, want hoe kunnen die werkloze
hangmannen een voorbeeld voor hun zonen,
en de andere jongeren in de wijk zijn? Ook
vanuit die zorg en gedachte kan het idee van
een vadercentrum, net als het project van de
Marokkaanse buurtvaders, in beleidsmatige
goede aarde vallen.
Het vadercentrum is in 2000 van start
gegaan met drie en daarna twee ervaren
professionals (Anita Schwab van de Welzijnsinstelling en Leendert Verzijden van de Diaconie/later Stek), een assistent-in-opleiding
(Bilal Sahin) en tien mannen die uit een uitkering naar de arbeidsmarkt worden toegeleid
via een ID (= Instroom/Doorstroom)-baan.
De ID-ers zijn van diverse afkomst en welbewust niet uit bestaande organisaties gekozen;
behalve het project van de Marokkaanse
buurtvaders dat aan het vadercentrum is
gekoppeld. De eerste opdracht van de ID-ers
is om het gebouw op te knappen en geschikt
te maken. Al werkende ontstaat een verband
en een eigendomsgevoel. Als het gebouw af
is, melden zich langzamerhand mannen die
iets willen doen en breiden het activiteitenaanbod en het aantal eigenaars zich gestaag
uit. In 2005 start de weggeefwinkel, een
winkel met gratis tweedehands-spullen voor

mensen met een minimuminkomen, waarvoor
Mien Abdoella, een (vrouwelijke) ID-er die
al werkzaam is binnen de welzijnsinstelling,
als coördinator wordt aangetrokken. De laatste jaren verzorgt het Van Harte Restaurant
wekelijks een maaltijd in het vadercentrum
en zo zijn er tal van koppelingen gemaakt
met initiatieven en activiteiten van anderen.
In 2007 wordt een eerste korte methodiekbeschrijving gemaakt: ‘Werken met vaders’.
In 2010 treedt Anita Schwab terug en wordt
Bilal Sahin coördinator van het vadercentrum.
Hij krijgt niet – zoals gehoopt – een tweede
man naast zich.

DE VERANDERENDE INSTITUTIONELE
CONTEXT
In 2003 proclameert Minister De Geus de
voltooiing van de emancipatie van ‘autochtone’ vrouwen en kondigt hij de bevrijding van
‘allochtone’ vrouwen aan. De reactie van de
vrouwenbeweging is: start nu eindelijk eens
met mannenemancipatie en laat die allochtone vrouwen zelf aan de slag gaan. Dat
helpt niet. Zijn opvolger Plasterk maakt een
‘Plan voor de Man’ (2008). Door aangepaste
zorgverlofregelingen wil hij het zorgaandeel
van mannen verhogen. Daarnaast wil hij aandacht besteden aan seksuele vorming van
jongens, meer mannen in vrouwenberoepen
en nieuwe mannelijke rolmodellen. Mannen
emancipatie als een mix van disciplinering,
bewustwording en bevrijding. In een aparte
brief van de minister over de emancipatie van
mannen en vrouwen uit migrantengroepen
wordt een andere toon aangeslagen en staat
mannenemancipatie geheel ten dienste van
vrouwenemancipatie. De uitleg is dat traditionele opvattingen van mannen uit traditionele
milieus de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen én kinderen belemmeren.
Daarom wordt er in samenwerking met de
Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
een bedrag van 2.4 miljoen uitgetrokken
voor het opzetten van vadercentra voor de
emancipatie van allochtone mannen. Movisie,
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een landelijk expertisecentrum voor welzijn,
krijgt de opdracht om dat te begeleiden en
te monitoren. Kort daarna wordt mannen
emancipatie een programma van het Oranjefonds: Man 2.0. De Radboud Universiteit van
Nijmegen krijgt de opdracht om te onderzoeken welke methoden bij mannen werken en
hoe de gewenste participatie en emancipatie
bevorderd kan worden. Resultaten hiervan
zijn nog niet bekend.

H1

Voorloper vadercentrum Adam lijkt dus
beleidsmatig de wind mee te hebben, al is de
insteek van het vadercentrumbeleid van de
overheid smaller (alleen gericht op mannen
met immigratieachtergrond) en de benadering meer van boven- en buitenaf (mannen moeten zich emanciperen vanwege de
vrouwen en kinderen). Mannenemancipatieactiviteiten vanuit het perspectief van mannen zelf komen in het algemeen nog weinig
voor (Ortet-Vigelandzoon & Boston-Mammah
2009). De gemeente Den Haag zet een stap
in die richting door in de laatste emancipatienota in de paragraaf Mannenemancipatie het
actiepunt ‘dialogen’ over een breed scala aan
onderwerpen op te nemen. Zowel vadercentra
en moedercentra als zelforganisaties zouden
daar een rol in moeten spelen.
Het vadercentrum heeft echter ook te maken
met tegenwind, doordat de welzijnsinstelling
het probleem van de inkrimpende inkomsten probeert op te lossen door het aantal
lokaties/gebouwen drastisch te verminderen.
Sinds januari 2012 is het gebouw aan het
Jonckbloetplein, in 2000 door de Diaconie
aangekocht om het vadercentrum in te vestigen, omgedoopt tot multifunctioneel wijkcentrum waarvan het vadercentrum onderdeel is.
De bedoeling is dat er ruimte wordt gemaakt
voor andere doelgroepen en activiteiten.
De discussie gaat over de manier waarop.
Inschikken en doelgroepuitbreiding is voor de
mannen van het vadercentrum het probleem
niet, verlies van herkenbaarheid, toegankelijkheid, eigenaarschap en identiteit wel. Ter
ondersteuning van de vrijwilligers die dagelijks
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hun handen vol hebben aan het draaiende
en zichtbaar houden van het vadercentrum
(inclusief de weggeefwinkel) is op 27 januari
2012 de stichting Haagse Vaders opgericht.
De stichting heeft onder andere gezorgd voor
de continuïteit van de eigen website van het
vadercentrum.
Tegelijkertijd zijn er in welzijnsland bewegingen gaande die dezelfde kant opgaan als het
vadercentrum. Van bovenaf: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die koerst op
meer zelfredzaamheid van burgers, en een
daarop toegesneden Welzijn Nieuwe Stijl.
Professionals moeten minder aanbieden en
meer faciliteren, ofwel mensen helpen elkaar
te helpen, of met elkaar zaken in de buurt
op te lossen. Van onderop: de buurthuizen
en buurtbibliotheken in zelfbeheer, tijdelijke
tuinen op sloopterreinen, pop-upshops in
leegstaande winkelpanden. Mensen die de
crisis en bezuinigingen aangrijpen om niet
langer ‘doelgroep’ te zijn maar zelf weer eigenaar te worden van de buurtvoorzieningen en
de publieke ruimte. Van beide kanten is er
belangstelling voor vadercentrum Adam, een
welzijnsvoorziening die al jaren draait op veel
vrijwilligers en een minimaal aantal betaalde
krachten. Startende vadercentra, bewindslieden die werk willen maken van Welzijn
Nieuwe Stijl, kersverse zelfbeheergroepen en
andere sociale doe-het-zelvers, armoedewerkgroepen, ze komen aan de lopende band
in het vadercentrum en de weggeefwinkel
kijken en praten.

BOEK: WAAROM EN VOOR WIE?
In 2010, op het tienjarig jubileum kwam
het idee op om een boek te maken over het
vadercentrum. Dat is trots, de mannen willen laten zien wat ze met elkaar bereikt hebben, én een logische reactie op de continue
bezoeken en vele vragen die zij krijgen. Maar
naast zelfpresentatie, uitleg en overdracht is
er ook behoefte aan reflectie en legitimatie.
Hoe realiseren wij onze doelstellingen? Wat

zijn de specifieke kwaliteiten van het vadercentrum? Wat is die speciale mannen-manier
van werken? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Hoe kunnen we ons binnen de
veranderende omstandigheden handhaven en
verder ontwikkelen? Het moest dus een mooi,
representatief én degelijk, leerzaam boek
worden, gebaseerd op onderzoek. Een boek
waarmee het vadercentrum zich aan anderen
kan presenteren én een boek die anderen
(vrijwilligers, professionals, beleidsmakers)
kunnen gebruiken om over hun eigen praktijk te reflecteren en/of iets vergelijkbaar te
ontwikkelen, en om zich als professional (bij)
te scholen. Een methodiekboek in verhalen
en beelden, zodat de lezer kan aanvoelen,
meekijken en begrijpen hoe de bepaling van
de kernelementen van de werkwijze en de
opbrengsten van het vadercentrum tot stand
is gekomen. Het boek moet mensen aan
het denken zetten over een andere invulling
van het welzijnswerk, het beroep van sociale professional en (werken aan) mannen
emancipatie.

ONDERZOEK: AANPAK
Het onderzoek is aangepakt als etnografische
case-study (Atkinson & Hammersley 1983,
Yin 1989, Russell 2006). Een case study is
een intensieve bestudering van een verschijnsel binnen zijn natuurlijke situatie, zodanig
dat de verwevenheid van relevante factoren
behouden blijft. Bij een case study worden
meerdere soorten data verzameld. In dit geval
zijn dat theoretisch gestuurde observaties van
de dagelijkse praktijk van het vadercentrum,
aangevuld met reflecties daarop van professionals, vrijwilligers en bezoekers, en recente
documenten over het vadercentrum. De opzet
van de observaties en de interviews was om
zo dicht mogelijk bij het dagelijkse doen te
blijven: de bezigheden, omgangsvormen,
interacties, lessen.

OVERZICHT DATA:
-	In de periode januari tot mei 2012 is er
twintig middagen/avonden in het vadercentrum geobserveerd en geïnterviewd.
In totaal zijn er van 75 uur observatie
verslagen.
-	De eerste vergadering van het bestuur van
de Stichting Haagse Vaders met veertig
vrijwilligers is opgenomen en uitgeschreven. Daarnaast zijn vier georganiseerde
dialogen geobserveerd en verslagen: over
homoseksualiteit, vaders en zonen, opvoeding, de liefde.
-	In mei/juni zijn de onderzoekers alleen of
samen nog tien keer in het vadercentrum
geweest om te interviewen, afspraken te
maken of een festiviteit mee te maken.
Van de observaties zijn korte aantekeningen gemaakt.
-	Naast de korte vraaggesprekken tijdens de
observaties zijn uitgebreide interviews over
het werk gehouden met de coördinator
(drie keer), twee ID-ers, twee bestuursleden van Haagse Vaders en een vrijwilliger.
Die zijn op de band opgenomen en uitgeschreven.
-	Vier vrijwilligers hebben elkaar en vier
andere vrijwilligers en cursisten geïnterviewd, na een korte interviewtraining en
met behulp van een door door de onderzoekers opgesteld itemlijstje. Die zijn op
de band opgenomen en uitgeschreven.
-	Alle recente externe documenten en
onderzoeksverslagen van studenten zijn
doorgenomen.
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RICHTINGGEVENDE CONCEPTEN

DE THEMA’S VAN HET BOEK

De concepten die richting hebben gegeven
aan onze observaties en analyses hebben
zich in de loop van het onderzoek verfijnd.
Onze directe opdrachtgevers, de coördinator en twee bestuursleden van de Stichting
Haagse Vaders, gaven ons twee concepten
mee: ‘een duwtje in de rug’ en ‘een tweede
thuis’; twee veelgebruikte professionele concepten in welzijnswerk en educatie die wij
ten behoeve van de observaties en interviews
eerst wat geabstraheerd hebben.
‘Een duwtje in de rug’ gaat over stimulering
van de persoonlijke ontwikkeling, rekening
houdend met al aanwezig sociaal en cultureel kapitaal, met verlangens en ambities
voor de toekomst, en met interne en externe
belemmeringen. Intern: de verschillende kwaliteiten, motieven en belemmeringen van de
deelnemers. Extern: de kwaliteit, diversiteit
en beperkingen van het aanbod. Wat kunnen mannen in het vadercentrum doen en
leren en hoe wordt dat georganiseerd, ervan
uitgaande dat dat voor een groot deel door
vrijwilligers geïnitieerd en ingevuld wordt?
En wat betekent dat voor de mannen, ook
gezien hun maatschappelijke kansen en
perspectieven?
‘Een tweede thuis’ gaat over het vadercentrum als publiek domein, als een plek waar
mannen (en vrouwen) met verschillende
achtergronden zich op hun gemak voelen en
elkaar treffen. Daar zitten ruimtelijke kanten aan: de locatie, de toegankelijkheid, de
inrichting. En er zitten sociale kanten aan:
wat gebeurt er, wie komt er, hoe gaan individuen en groepen met elkaar om? Maar er
is ook een bredere context. Ruimtelijk: het
vadercentrum staat in het Laakkwartier, een
sociaal en cultureel gemixte wijk van Den
Haag. Sociaal: de discussie over het al of niet
mislukt zijn van de ‘multiculturele samenleving’, de segregatie en het maatschappelijk
onbehagen. De activiteiten, uitwisselingen en
de context geven betekenis aan het publiek
domein en dat kan ruimer en diverser zijn dan
‘een tweede thuis’.

Uit de observaties en interviews kwamen
uiteindelijk vier thema’s, invalshoeken naar
voren waarmee volgens ons de kernelementen van de werkwijze en betekenis van het
vadercentrum het scherpste kunnen worden
geformuleerd. Aan elk thema wijden we een
hoofdstuk.
Hoofdstuk 2 gaat over het vadercentrum als
publiek domein. Over de verschillende relationele sferen die in het vadercentrum naast
en door elkaar bestaan: persoonlijke relaties,
ons-kent-ons-groepjes, les- en werkgroepen,
gezags- en werkrelaties, bekende gezichten,
vluchtige contacten, vertrouwde vreemden
en onbekenden. Hoe functioneert dat? Wat
maakt het mogelijk? Wat is de aantrekkingskracht van deze plek voor zoveel verschillende
mannen?
Hoofdstuk 3 gaat over de betekenis van
‘iets doen’. Mannen komen en blijven in het
vadercentrum omdat ze iets willen doen, niet
om bezig gehouden te worden. Het doenerige
en bedrijvige is kenmerkend voor het sociale
klimaat én voor de doelstellingen van het
vadercentrum. Bij nadere beschouwing blijkt
‘iets doen’ meer betekenissen te hebben dan
simpelweg bezig zijn, zoals iets leren, iets
overdragen, iets nuttigs doen, invulling van
het vaderschap en het gezamenlijke eigenaarschap van het vadercentrum.
Hoofdstuk 4 gaat over zorg, een thema dat
we vooraf niet hebben voorzien maar dat een
essentieel onderdeel is van de manier waarop
de mannen met elkaar, met de spullen en
met het vadercentrum als geheel omgaan.
Het is gedrag en houding. Ze doen het, ze
praten erover en ze ontwikkelen zich erin,
onder andere omdat er geen vrouwen aanwezig zijn die bepaalde huishoudelijke en emotionele zorgtaken automatisch op zich nemen
of toegeschoven krijgen. Mannen geven en
krijgen zorg zonder elkaar als hulpbehoevend
of als zorgcategorie te zien.
Hoofdstuk 5 gaat over de professionele kwaliteiten die nodig zijn om het vadercentrum
met zijn ruim tachtig vrijwilligers goed te laten

P 16

draaien en verder te ontwikkelen. Wat doen
de coördinator, de ID-ers en de semi-professionele vrijwilligers en wat zeggen ze erover?
Welke motieven en werkopvattingen liggen
aan hun gedrag ten grondslag? Wat voor type
leiderschap is dat? Welke professionele kwaliteiten en beleidsmatige ondersteuning heeft
een vadercentrum in (bijna) zelfbeheer nodig?
Per thema worden de kernelementen gedefinieerd. Aan het eind van ieder hoofdstuk
bespreken we de noodzakelijke condities voor
het bewaken en versterken van deze specifieke kwaliteiten.
Het laatste hoofdstuk gaat over de betekenis
van onze bevindingen in het vadercentrum
voor het welzijnswerk en de (aspirant) sociaal
werker. We bespreken de kernkwaliteiten van
het vadercentrum aan de hand van de acht
richtinggevende ‘bakens’ voor het nieuwe
welzijnsbeleid. Dat doen we niet om te controleren of het vadercentrum wel netjes in de
pas loopt. Het is eerder andersom, de huidige
ontwikkelingen van het welzijnswerk, zowel
die van bovenaf als die van onderop, kunnen
baat hebben bij de doorleefde en doordachte
ervaringen in het vadercentrum. Anders geformuleerd: hoofdstuk 6 is een op een leerzame
praktijk gebaseerde bijdrage aan de discussie over hoe het verder moet en anders en
beter kan in het sociaal werk in het algemeen
en het mannenemancipatiebeleid in het bij
zonder.

I
N
L
E
I
D
I
N
G

Tenslotte nog een redactionele leeswijzer. We
deden dit onderzoek met zijn tweeën, maar
hadden aparte observatiedagen. De ‘ik’ in de
scènebeschrijvingen is dus Corrie Kreuk of
Joke van der Zwaard. Wie op welke plek aan
het woord is, vonden we voor de analyse niet
relevant, omdat we door dezelfde begrips
matige bril gekeken hebben.
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PUBLIEK DOMEIN
H2
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H2

Het vadercentrum is een plek waar mannen (en vrouwen) om verschillende redenen naar toe gaan: om vrienden en bekenden te treffen, om iets
te doen, iets te leren, om een spelletje te spelen, om nieuwe mensen te
leren kennen, om te wachten totdat de weggeefwinkel open gaat, om een
praatje te maken, aan een dialoog mee te doen, om informatie te vragen,
om geknipt te worden, om samen met anderen te eten, om feest te vieren,
om stage te lopen, om een taakstraf te vervullen, om er even uit te zijn en
om tussen de mensen te zijn. Het vadercentrum is dus veel meer dan ‘een
tweede thuis’, een soort clubhuis waar een vaste groep vrienden en bekenden de sfeer bepalen. Het is ook niet zomaar een openbare ruimte, een plek
die vrij toegankelijk is. Het vadercentrum is een publiek domein, een plek
waar uitwisselingen plaatsvinden tussen (groepen) mensen met verschillende
achtergronden en leefwerelden. Er vinden persoonlijke gesprekken plaats,
er worden dialogen georganiseerd, maar ook de vluchtige contacten zijn van
betekenis. Door naar elkaar kijken, een groet en een grap, even een kort
praatje maken of het gesprek van anderen afluisteren, samen iets meemaken, kan een zekere vertrouwdheid tussen (groepen) mensen ontstaan en
doen mensen nieuwe maatschappelijke kennis op. Mensen worden beter
plaatsbaar, begrijpelijk en voorspelbaar voor elkaar. Mensen gaan niet alleen
anders naar elkaar kijken, maar ook naar de wereld om zich heen, omdat ze
die wat meer door de ogen van een tot nog toe onbekende ander gaan zien.
Allerlei soorten plekken kunnen als publiek domein functioneren, maar de
plek doet er wel toe. Aan de ene kant geeft de plek, in dit geval het vadercentrum, betekenis aan de uitwisselingen die er plaatsvinden, omdat mensen er om een bepaalde reden naar toe gaan. Aan de andere kant geven de
uitwisselingen betekenis aan de plek, maken ze – als mensen het als prettige en leerzame uitwisselingen ervaren – die plek aantrekkelijker (Hajer &
Reijndorp 2001, Van der Zwaard 2010).
Kenmerkend voor het vadercentrum als publiek domein is, dat er verschillende soorten relaties naast en door elkaar bestaan: persoonlijke relaties, ons-kent-ons-groepjes, les- en werkgroepen, gezag- en werkrelaties,
bekende gezichten, vluchtige contacten, vertrouwde vreemden en onbekenden. Hoe is dat mogelijk? Welke kenmerken van de inrichting en organisatie
van het vadercentrum zijn voorwaardenscheppend? Hoe functioneert het?
Wat zijn basiskenmerken van de omgangsvormen in het vadercentrum? Wat
is de aantrekkingskracht van deze plek voor zoveel verschillende mannen en
hoe belangrijk is het voor de algemene sfeer en aantrekkingskracht dat het
een vader- c.q. mannencentrum is en blijft?
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OPENHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Het vadercentrum en de weggeefwinkel staan aan verschillende kanten van
het Jonckbloetplein, voor zover dit verkeerskruispunt een plein genoemd mag
worden. In vergelijking met een doorsnee gebouw van een welzijnsinstelling
oogt het vadercentrum redelijk open, althans aan één kant. Aan de kant van
de De Genestetlaan zorgen de lamellen voor de kantoor- en werkruimtes
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voor een dode hoek, een gesloten, ondoorzichtige wand. Vanaf de Gouverneurlaanzijde kunnen bezoekers en voorbijgangers van buitenaf via de ingang
en door de ramen een goed beeld krijgen van de mensen en bezigheden
in de grote ontmoetingsruimte, de kledingwinkel en de kleermakerij. Zo’n
eerste indruk vanaf de buitenkant is belangrijk. Een ‘gesloten’ buitenkant
wordt door mensen ervaren als ‘besloten’, het clublokaal of domein van
een bepaalde groep. Doorzichtigheid van een publiek gebouw wordt eerder
ervaren als openheid en toegankelijkheid voor een breed publiek. Als mensen van buitenaf kunnen zien wie er binnen zijn en wat er gebeurt, lopen
ze gemakkelijker naar binnen. Of niet, maar ze kunnen in ieder geval een
afgewogen keuze maken. Zo blijkt dat bij het vadercentrum in ieder geval te
werken. Sommige mannen liepen de eerste keer even binnen om een kop
koffie te drinken en ontdekten daardoor iets van hun gading. Anderen waren
bewust op zoek naar een verblijf- en activiteitenplek en stapten gemakkelijk
de drempel over om te onderzoeken of het vadercentrum iets voor hen is.

H2

‘Ik ben hier terecht gekomen net als al die andere mannen, die ook
zoekende zijn. Hij (wijst op iemand) is hier ook terecht gekomen, door
langs te fietsen, naar binnen te lopen, kop koffie te drinken, een praatje
maken.’
‘Je stapt hier makkelijk binnen?’
‘Ja, het is laagdrempelig, dat is ook de bedoeling. Want als je allerlei
regels gaat opstellen, dan krijg je: voor de een is het wel toegankelijk en
voor de ander niet.’
Na het eten komt er een groep van circa tien mannen en jongens
binnenlopen. De (zwarte en Noord-Afrikaanse) mannen hebben baarden
en orthodox-islamitische hoogwaterbroeken aan. Ze lopen, vriendelijk
knikkend naar iedereen, doelgericht door naar de kleermakerij waar
net nog een paar Marokkaanse buurtvaders aan het bidden waren. De
kinderen gaan erbuiten aan een tafel zitten. De mannen leggen in de
kleermakerij kleedjes uit en gaan bidden. De man van de was gaat intussen door met waar hij mee bezig was: het opvouwen van de theedoeken
en schorten. Ik vraag aan de ID-er achter de bar of hij die mannen kent.
‘Nee, nooit gezien.’ Ik vraag het aan de coördinator, hij gaat even kijken,
komt terug. Hij kent de mannen ook niet, maar vindt het leuk dat ze het
Vadercentrum blijkbaar als ‘hun huis’ zien; waar ze even binnen kunnen
lopen om te bidden. Na tien minuten gaat het clubje, weer vriendelijk
groetend, weg.
Op organisatorisch vlak dragen de vaste en ruime openingstijden van het
vadercentrum, maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur, bij aan
de toegankelijkheid van het gebouw. Daardoor staan mensen niet onverwacht voor een gesloten deur. De weggeefwinkel heeft om praktisch-organisatorische redenen krappere openingstijden: dinsdag van 13.00 – 17.00 uur
en 19.00 tot 21.00 uur en donderdag van 13.00 – 17.00 uur. Op andere
tijden kunnen spullenbrengers in het vadercentrum terecht.
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De toegankelijkheid van het vadercentrum,
die door iedereen geprezen wordt, begint
dus al op de stoep voor het gebouw:
door de t ransparantie van het gebouw
aan de G
 ouverneurlaanzijde, door de
ruime en vaste openingstijden en door
de naar b
 uiten gerichte verwelkomende
opstelling van de vaste b
 ezoekers en de
professionals.

Op sociaal vlak werkt het in- en uitlopen en het gedrag van de mannen die
buiten staan drempelverlagend. Een groep mannen die – al of niet rokend –
buiten aan de deur van een gebouw staat, kan door anderen als een extra
muur ervaren worden, een afscherming van een eigen domein. De mannen
op de stoep voor het vadercentrum vormen geen muur, maar functioneren
als welkomstcomité. Als je aan komt lopen of je fiets parkeert, word je al
als bezoeker begroet, is onze ervaring. Ook de coördinator wacht niet af tot
mensen binnenkomen. Verschillende mannen vertelden dat ze door de coördinator van de straat naar binnen waren gehaald.
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GASTVRIJHEID
We vragen aan een van de vrijwilligers hoe hij bij het vadercentrum
terecht is gekomen. Dat was een jaar geleden, hij stond voor het vadercentrum op iemand te wachten. Die kwam niet opdagen en toen is hij
maar een kopje koffie gaan halen in het vadercentrum. Daar werd hij
welkom geheten door de coördinator en rondgeleid. In de werkplaats
kwam hij iemand tegen die vroeger met zijn vader had samengewerkt.
Sindsdien doet hij er vrijwilligerswerk.
Er komt een man binnen, hij kijkt onzeker om zich heen. Een van de
ID-ers loopt direct naar hem toe. De man vraagt naar de coördinator
van het vadercentrum. Hij is er even niet, de ID-er vraagt: ‘Zou ik u misschien kunnen helpen?’ De man vertelt dat hij dakloos is geweest, een
huis heeft gekregen en dat hij bij de weggeefwinkel een nieuwe inboedel
mag gaan aanschaffen. Hij moet hiervoor de coördinator spreken, dat
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is hem verteld. ‘Nee hoor,’ zegt de ID-er geruststellend, ‘dat hoeft niet’.
Hij legt de procedure uit en vertelt de man dat hij de volgende dag stipt
om 13.00 uur in het vadercentrum moet zijn. ‘Dan zorg ik dat ik er ben
voor u en dan help ik u wel verder. Dus één uur, morgen hier,’ de ID-er
wijst op zijn horloge en naar de ontmoetingsruimte. De man heeft het
begrepen. Geïnformeerd en gerustgesteld loopt hij naar buiten.
Het vadercentrum is laagdrempelig, maar niet drempelloos. Het is geen
anonieme plek, niet zomaar het verlengde van de straat, maar een plek met
eigen regels en eigen manieren van doen. Mensen worden zo nodig over de
drempel geholpen en ze worden als (vaste) gast verwelkomd. Bij binnen
komst wordt er veel geknikt en gegroet, komt er al snel iemand naar een
nieuwkomer toe en wordt hij/zij de tweede keer al als oude bekende begroet.
Behalve met een basishouding van gastvrijheid en vriendelijkheid heeft deze
open en verwelkomende houding te maken met de gedachte dat mensen
naar het vadercentrum komen om iets te doen, iets te vragen of gebruik te
maken van de weggeefwinkel. Sommigen komen met een duidelijk doel,
anderen weten nog niet precies hoe en wat, maar dat praktische en doel
matige is een, voor iedereen makkelijk hanteerbaar, aanknopingspunt voor
het leggen van het eerste contact. Een aanknopingspunt dat niemand bij
voorbaat uitsluit.

H2
Er komt een chique oude dame binnen met een apparaat voor de weggeefwinkel. Er staat in het vadercentrum een boedelbak waarin spullen gedeponeerd kunnen worden. De coördinator vangt haar op. ‘Het
is allemaal van mijn man, maar die is er niet meer’. ‘Oh, gecondoleerd
mevrouw, en dank u wel.’ ‘Er hoort nog meer bij, dat ligt nog in de auto.’
‘Ik zal even met u meelopen.’
In de Week van de Liefde is een vader-kind-kookmiddag georganiseerd.
Op de afgesproken begintijd staat de coördinator bij de deur. ‘Ik wil op
dit soort momenten aanwezig zijn’, legt hij uit. De mannen komen binnen
met hun kinderen en kijken wat onzeker om zich heen. Hij begeleidt ze
naar de workshopruimte en stelt ze voor aan de koks.

gewoontes van elkaar overgenomen. We zagen oudere ‘Nederlandse’ mannen groeten met de hand op het hart. Ook goedmoedig plagen hoort bij het
repertoire van welkom heten en nieuwkomers op hun gemak stellen.
Het is de eerste stagedag van de leerling van een school voor speciaal
voortgezet onderwijs. Hij heeft in de weggeefwinkel de speelgoedafdeling opgeruimd. Hij is een beetje timide en vindt het werk desgevraagd
‘wel leuk’. Als hij om 17.00 uur komt eten, beginnen de ‘oude mannen’
aan zijn tafel over de ooievaar op zijn T-shirt. Of hij soms een hooligan is,
vragen ze half grappend. ‘Soms wel’, zegt hij. ‘Als ze winnen niet, maar
als ze verliezen wel’, is de begripvolle reactie. Hij glimlacht verlegen.
De aandacht voor nieuwkomers en het actieve gastheerschap van de vrijwilligers maakt duidelijk dat iedereen graag nieuwe mensen ziet komen
en terugkomen. Daarnaast laat dit gedrag zien dat de gebruikers van het
vadercentrum zichzelf als mede-eigenaars beschouwen. Een moreel en emotioneel eigenaarschap, zonder exclusieve eigendom- of gebruikersclaim. Het
vadercentrum is van niemand in het bijzonder, het staat open voor iedereen,
ook voor vrouwen. De verontwaardiging is echter groot als zonder overleg het
logo van de muur en de website uit de lucht wordt gehaald. Want het is wel
ons vadercentrum. ‘Ons’ zijn de mannen die het vadercentrum dragen door
hun activiteiten, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin.

INRICHTING EN ROUTINES
Zowel de fysieke inrichting als de sociale inrichting van het vadercentrum
is van invloed op en tegelijkertijd uitdrukking van het sociale klimaat, de
samenwerkingsprincipes en de werkwijze. Het vadercentrum en de weggeefwinkel zijn allebei gehuisvest in de winkelplint van een flat aan twee kanten
van een plein/verkeerskruispunt. Alle ruimtes zijn gelegen op de benedenverdieping, behalve de computerruimte in het kelderlokaal. De entree komt uit
op een grote ontmoetingsruimte met midden achter een bar, daarnaast een
leestafel en ervoor tafels met stoelen eromheen. Aan de bar is het vooral
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Een ID-er: ‘Dat het zo gezellig in het vadercentrum is, komt door hoe je
de mensen aanspreekt; zeker als ze de eerste keren binnen komen. Je
moet een persoon een warm gevoel geven, dat ze op deze plek horen.
Anders raak je ze kwijt.’
Gastvrijheid als werkprincipe van het vadercentrum wordt door de professionals voorgeleefd. Zij zetten de toon en laten zien hoe ze het in het vadercentrum willen hebben; en dat werkt. Het wordt door bezoekers en vrijwilligers
opgemerkt en overgenomen, natuurlijk ieder in zijn eigen stijl. De een geeft
altijd een hand en vraagt hoe het gaat, de ander biedt altijd thee of koffie aan, weer een ander leidt graag mensen rond of begint een praatje, of
maakt alleen oogcontact gecombineerd met een glimlach. Er worden ook
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Het vadercentrum is niet alleen een
concept, een werkwijze en een programma,
maar ook een gebouw. Een gebouw met
gastheren. Een plek waar zowel de professionals als de vrijwilligers net binnengekomen mensen als oude bekende of als
nieuwkomer welkom heten en zo nodig de
weg wijzen.
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druk in de pauze van de cursussen. Aan de tafels zitten mensen in groepjes
van twee tot tien man bij elkaar te praten, of te kaarten en te dammen.
Aan de randen van de ruimte zijn plekken, waaronder een loungehoek met
Marokkaanse banken, waar mensen min of meer apart kunnen zitten en
verschillende sferen kunnen ontstaan. De ronde tafel bij de ingang is een
echte praathoek. Helemaal aan het andere eind wordt een tafel ’s avonds
gebruikt om te glasgraveren of daarnaar te kijken. Aan de leestafel en op de
banken zitten vaak mensen die lezen en/of een beetje rondkijken en afluisteren. Op de grote ruimte komen allerlei kleinere ruimtes uit. Vanaf de deur
met de klok mee: een balieruimte c.q. spreekkamer, een les/vergaderruimte,
het kantoortje, een kleine werkruimte, de kapperszaak, het kamertje van
de Marokkaanse buurtvaders, de wc’s, de keuken, het washok, de werkplaats voor houtbewerken en lassen, de kleermakerij, de kledingwinkel Goed
Gekleed aan de Gang, en achter een deur een trap naar beneden die naar
de computerruimte leidt.

H2

Ook binnen het gebouw zijn de drempels laag en staan de deuren open.
Iedereen kan overal gaan zitten, ook op de stoel en aan de computer waar
de coördinator meestal gebruik van maakt. Die openheid is vanzelfsprekend,
iemand die een rustige werk- of praatplek nodig heeft, zoekt er een op; en
tegelijkertijd geregeld onderwerp van onderhandeling. Dat onderhandelen
heeft vooral te maken met de spullen. De werkplaats staat en hangt vol met
gereedschap dat kwijt kan raken en bij ondeskundig gebruik kapot kan gaan.
Soms hebben discussies over het ruimtegebruik ook te maken met een te
exclusieve toe-eigening van bepaalde ruimtes. Door veelvuldig gebruik en
omdat ze zich er verantwoordelijk voor voelen, gaan vrijwilligers zich soms te
veel als heer en meester van een bepaalde ruimte gedragen. Voor de coördinator is het de kunst om een goed evenwicht te bewaren tussen aan de ene
kant stimuleren en waarderen van het zelf verantwoordelijkheid nemen door
vrijwilligers voor (onderdelen van) het vadercentrum, en aan de andere kant
voorkomen dat bepaalde ruimtes impliciet of expliciet als eigen domeinen
worden geclaimd.
Toen 1-1-2012 andere professionals in het gebouw van het vadercentrum
ondergebracht werden, bleek hoe uitzonderlijk dit open-deuren-beleid is
binnen het door professionals gedomineerde welzijnsland; en hoezeer het
onderdeel is van de werkprincipes van het vadercentrum en verbonden met
het idee van gelijkheid en gelijkwaardigheid. Ineens liepen professionals en
vrijwilligers van het vadercentrum op tegen gesloten deuren, en ruimtes en
spullen die door beroepskrachten geclaimd werden. Vrijwilligers voelden zich
daardoor in een andere, minderwaardige positie geplaatst.
Als ik binnenkom, wil een vrijwilliger onmiddellijk een verhaal aan me
kwijt. Hij is boos. Hij doet onder andere de administratie van de weggeefwinkel, hij wilde in een werkruimte waarin een nieuwe medewerker zijn
werkplek heeft van de computer gebruik maken, maar hij kwam er niet
in. ‘Arrogant, zo arrogant. Die man denkt dat ik lager ben dan hij, omdat
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hij iemand ziet met een handicap die slecht Nederlands praat. Hij weet
niet dat hij met een professor te maken heeft. Dat kan toch niet, ik stel
een gewone vraag. Die man was zo arrogant.’ In de loop van de middag
hoor ik ook van anderen over deze confrontatie.
Naast dit open-deurenbeleid bestaat de sociale inrichting van het vadercentrum uit allerlei vastgestelde leefregels en gegroeide gewoontes. Er wordt
bijvoorbeeld geen alcohol geschonken en in principe niet gerookt, mensen
groeten elkaar en om 17.00 stipt is de avondmaaltijd klaar. Dagelijkse
routines maken het leven overzichtelijk, ze geven houvast en zorgen ervoor
dat mensen zich ergens op hun gemak kunnen voelen. Ze kunnen ook een
sociaal bindmiddel zijn, omdat mensen weten wat ze van de ander en van
het vadercentrum kunnen verwachten. Om de stormloop op ‘nieuwe’ spullen
in banen te leiden, moeten de klanten van de weggeefwinkel eerst naar het
vadercentrum om een bonnetje te halen. Vervolgens mogen ze in groepjes
twintig minuten naar binnen. Deze bezoekregels worden door de ID-er op
een kordate en vriendelijke manier gehandhaafd: ‘U bent hier al meer dan
twintig minuten, dus u moet echt weg nu!’ Er moet ruimte gemaakt worden
voor volgende klanten zodat iedereen aan zijn trekken komt. Voor het vrijwillig personeel, veelal mensen die eerst als klant kwamen, zijn aangepaste
spullen-meeneemregels opgesteld.
Het vadercentrum heeft geen prikbord waarop de komende evenementen
worden vermeld. Soms ligt er een aankondigings-A4tje op de bar. Als er iets
bijzonders te doen is, belt de coördinator een of twee dagen van te voren
de mensen op voor wie dit nuttig en interessant kan zijn. Hij doet dat omdat
veel vaste bezoekers geen agenda gebruiken en omdat hij graag à la minute
inspeelt op de mogelijkheden die zich voordoen, maar hij creëert daarmee
ook een manier van doen en een verwachtingspatroon.
Op den duur ontwikkelen mensen individueel of met anderen hun persoonlijke routines in het vadercentrum. De werkplaats is altijd beschikbaar en
wordt wisselend door een mix van mannen gebruikt. Twee jonge mannen
spreken met elkaar af in het vadercentrum. Ze werken naast elkaar aan hun
eigen houtobjecten, drinken samen een kop koffie en zetten het gesprek
van twee dagen geleden voort. Een oudere man zien we vaak bezig met het
vouwen van de was. Een andere oudere man inspecteert na binnenkomst
altijd eerst de leestafel. Sommige mannen lopen altijd eerst het kantoortje
binnen om te kijken of de coördinator daar zit. Ze maken een kort praatje
en gaan dan naar een volgende. De ‘buurvrouw’, een oudere hindostaanse
dame die in een appartement boven het vadercentrum woont, komt steevast
rond 18.00 uur binnen en gaat dan op gehoorafstand van de kaartende en/
of pratende Surinaamse mannen zitten. Een vrijwilliger die sinds een jaar
dagelijks in het vadercentrum komt, laat zich altijd om 19.30 uur door een
zorgtaxi ophalen.
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De toegankelijkheid en beschikbaarheid
van alle vertrekken voor iedereen versterkt
het gezamenlijke eigenaarschap van het
vadercentrum. Door de (fysieke en sociale)
ruimte voor eigen bezigheden en routines
kan iedereen een persoonlijke betekenis
geven aan het vadercentrum. Daardoor is
het vadercentrum zowel een gedeelde leefwereld, als een verzameling verschillende
leefwerelden waartussen uitwisselingen
kunnen ontstaan.

H2
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Op woensdag houdt het Van Harte Resto domicilie in het vadercentrum.
Die maaltijden hebben een eigen publiek en opzet en brengen ook een
andere sfeer in het vadercentrum. Vanaf 15.00 uur is de grote ruimte
al ingericht als restaurant. Ook de leestafel is onttakeld. De aanwezige
mannen, minder dan op andere dagen, gebruiken de uiterste hoeken van
de ruimte om te zitten en te praten, maar verder is er vooral in- en uitgeloop van de medewerkers en vrijwilligers van het Van Harte Resto. Vanaf
16.30 komen de eerste vaste gasten binnen, veel autochtone Nederlandse dames. Ze knikken naar elkaar en gaan vervolgens ver van elkaar
op hun vaste stoel aan hun vaste tafel zitten. De Van Harte-medewerkers
kennen iedereen bij naam en nemen de tijd om even een verhaal over
een doktersbezoek aan te horen. Tussen 16.30 en 18.00 uur wordt er
vooral gewacht. Naarmate de tafels meer bezet raken, wordt het op
sommige plekken levendiger. Om 18.00 uur houdt een medewerker een
praatje over de maaltijd en eventuele andere zaken en dan wordt het
voorgerecht opgediend. Van Harte Resto is echt een restaurant, de tafels
zijn net iets mooier opgemaakt dan op de andere dagen en het is een
driegangen-menu met wachttijd ertussen. Aan de tafel die het dichtst bij
de deur staat, zitten de mensen die eerder weg moeten. Om 20.00 uur
is de ruimte weer helemaal leeg en staan de laatste groepjes mensen op
de taxibusjes te wachten, waaronder een vrouw die al zes jaar gebruik
maakt van Van Harte. Ze heeft verschillende Van Harte-locaties uitgeprobeerd, maar ze vindt het vadercentrum het gezelligste (‘levendig, warm,
rommelig’), omdat er rondom de eters nog meer gebeurt in het gebouw.
Dat klopt ook. Tegen 19.00 uur komen de cursisten van de computerlessen en de lessen Engels binnen. Bij het baliehokje zitten vanaf 18.00
uur mensen te wachten voor het Poolse spreekuur. In vergelijking met
de andere avonden in het vadercentrum is de woensdagavond e
 chter

minder dynamisch, omdat in de grote ruimte de meeste mensen in vaste
groepjes bij elkaar zitten en niet van hun stoel af komen. Hoewel het
Van H
 arte Resto een andere relationele sfeer en andere mensen inbrengt, heeft het vadercentrum wel vrijwilligers en vaste bezoekers aan
het Van Harte Resto overgehouden. Bovendien verzorgt het Van Harte
Resto de vader-en-kind-kookworkshops, en soms de maaltijden bij grote
festiviteiten van het vadercentrum.

EEN LEVENDIGE MIX VAN SFEREN EN SOORTEN RELATIES
Kenmerkend voor een reguliere middag en avond in het vadercentrum is de
mix van verschillende relationele sferen en het heen en weer bewegen van
de aanwezigen van de ene sfeer naar de andere. Onderzoekers van gedrag
en omgangsvormen in publieke ruimtes onderscheiden drie soorten sferen:
privaat-relationele sfeer, parochiaal-relationele sfeer en publiek-relationele
sfeer. De privaat-relationele sfeer is de gedeelde leefwereld van familie en
naaste vrienden, de relatief kleine kring van mensen waarbinnen privézaken
worden uitgewisseld. Die sfeer beperkt zich niet altijd tot privéruimtes, maar
kan bijvoorbeeld ook in een café of in een trein ontstaan. De parochiaal-relationele sfeer is de ons-soort-mensen-wereld: skaters, moderne moslima’s,
de stedelijke middengroepen met een bankje voor de deur, de fietsende
senioren etc.. Mensen herkennen elkaar als geestverwanten en zoeken
elkaar op, of voelen zich meer op hun gemak op plekken die zij als onssoort-mensen-wereld ervaren. Denk aan de tennisbaan, vak F/G of de skybox
in het voetbalstadion, de coffeeshop, het viersterrenrestaurant en de hangplek. De publiek-relationele sfeer is de wereld van de vluchtige contacten,
de onbekende en bekende gezichten, de ‘vertrouwde vreemden’ (Milgram
1977). Zoals de eigen stoep, de bibliotheek, bepaalde winkels, de vaste
tramhalte. Die drie relationele sferen, plus tussenvormen, zijn vaak tegelijkertijd in het vadercentrum aanwezig.
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PRIVÉGESPREKKEN EN VRIENDSCHAPPEN
In het vadercentrum worden geregeld privézaken uitgewisseld. Meestal
gebeurt dat één op één. Twee mannen zijn met elkaar in gesprek en aan hun
lichaamshouding zien de anderen dat ze daar niet zomaar tussen moeten
komen. Mannen spreken met hun oude en nieuwe vrienden in het vadercentrum af en komen daardoor makkelijker in zo’n gesprek terecht. Ze zoeken
in het vadercentrum iemand om hun sores mee te delen. Of het komt er
gewoon van door de aandacht die ze van iemand krijgen en de vertrouwelijke sfeer die is ontstaan. Zo mogelijk vinden die gesprekken in de moeder
taal plaats, want daarmee kunnen emoties nou eenmaal beter worden
uitgedrukt.
De twee jongemannen die geregeld in de houtwerkplaats te vinden zijn,
emigreerden allebei vanwege hun huwelijk vanuit Turkije naar Nederland.
Ze hebben elkaar in het Vadercentrum leren kennen. Een van hen heeft
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drie maanden tekenles aan kinderen gegeven, maar moest ermee stoppen omdat hij werk gevonden had. Tomaten plukken in het Westland. De
ander heeft gewerkt als ijzervlechter, totdat zijn baas goedkopere Grieken kon krijgen. Hun echtgenotes hebben banen in het maatschappelijk
werk en de jeugdzorg. Een van hun gespreksonderwerpen is de twijfel
over hun eigen toekomstkansen in Nederland.

H2

Mannen schermen die persoonlijke uitwisselingen niet altijd af. Soms
ontstaat een persoonlijker gesprek in een grotere groep en komen meer
mannen met hun ervaringen of met tips en adviezen. Er ontstaat in het
vadercentrum vrij snel een vertrouwelijke sfeer. Soms is dat gebaseerd op
eerdere persoonlijke uitwisselingen, bijvoorbeeld in de groep mannen die
aan het toneelstuk hebben meegedaan of onder deelnemers van de tweewekelijkse dialogen. Maar het hangt ook samen met de ruimte, er zijn veel
terugtrekhoekjes, en met de omgangsvormen in het vadercentrum en het
soort contact dat mannen blijkbaar in het vadercentrum zoeken. Naast dollen en doen, is er ook serieuze aandacht voor elkaars verhaal. In de Dialoog
over de Liefde kwam ter sprake dat mannen het moeilijk vinden om aan hun
vrouw of vriendin hun liefde te verklaren, omdat ze bang zijn zich kwetsbaar
op te stellen. Mannen onder elkaar kunnen met grappen en grollen een tijdje
de kat uit de boom kijken, maar in het vadercentrum zijn ze wel min of meer
onder gelijken. ‘Er zijn hier geen rijke zakenmannen.’ Ze hoeven geen stand
op te houden. Onder gelijken en onder mannen is het blijkbaar makkelijker
om tobberijen te delen en gevoelens te tonen. En misschien werkt het deels
ook andersom en merken mannen door die persoonlijke uitwisselingen dat
ze meer gelijk zijn dan ze dachten, en doen de verschillen er minder toe.

ONS-SOORT-MENSEN-GROEPJES
Er zijn in het vadercentrum twee min of meer vaste groepen die elkaar
gemakkelijk opzoeken en daarmee twee parochiaal-relationele sferen creëren in het vadercentrum. Ze vormen een kring van ons-soort-mensen, waar
ander-soort-mensen wel naar kunnen kijken, en dat doen ze soms graag,
maar ze kunnen er niet echt deel van uit maken. In het vadercentrum zijn
dat de groep rondom de Marokkaanse buurtvaders en een groep Hindo
staanse habitués. Ze vallen vooral op als het minder druk is.

De intieme hoekjes in het gebouw maken
beschutte gesprekken over ingewikkelde
privézaken mogelijk. De ervaring van gelijkheid en het programma (het toneelstuk, de
dialogen) helpen mannen om dat zo nodig
ook te doen.
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De Marokkaanse buurtvaders zijn vrijwilligers. Als zij niet bezig zijn met taken
in de buurt, zitten ze meestal in de ontmoetingsruimte of in hun eigen hok
te kaarten en te dammen, of daarnaar te kijken en te praten. Ze gebruiken
de kleermakerij als gebedsruimte. Bij het dammen schuiven ook wel eens
andere mannen aan, als dammers en als kijkers. Tijdens de maaltijden gaan
deze mannen bij elkaar zitten en vormen dan een ‘parochiale zeepbel’, een
besloten kring van ons-soort-mensen of van ons-kent-ons-mensen. Onderling wordt bijna altijd de moedertaal gesproken, wat het voor anderen vrij
onaantrekkelijk maakt om aan te schuiven. Voor een aantal van deze mannen is het vadercentrum behalve een activiteitenplek en uitvalsbasis voor de
buurtrondwandelingen ook een verblijfsplek.
’s Avonds is er ook vaak een Hindostaanse tafel. De mannen/bezoekers 
zitten te praten, in een mix van Srana Tongo, Sarnami en Nederlands, en
spelen soms kaart. Tijdens de reguliere maaltijden is er geen duidelijke
Hindostaanse groep, bovendien schakelen zij makkelijk over op het Nederlands. Een van de Hindostaanse mannen die nog niet zo lang in het vadercentrum komt, organiseert sinds een paar maanden op vrijdagavond een
spelletjesavond. Hij werft vooral onder Hindostanen, niet omdat hij anderen
wil uitsluiten, maar omdat hij ze beter kent en durft aan te spreken. Het
vadercentrum biedt hem daar welbewust de ruimte voor.
Bepaalde autochtone Nederlandse oude stamgasten van het vadercentrum
trekken ook wel naar elkaar toe, maar niet als groep. Ze komen naar het
vadercentrum om iets te doen, een klusje of een dialoog of evenement
bijwonen. Ze komen ook wel eens zomaar binnenwaaien om bekenden te
treffen en even een praatje te maken, maar die ontmoetingen vinden op
allerlei plekken in en om het vadercentrum plaats, met name in de grote
ruimte, de werkplaats, de kleermakerij, het kantoortje en de winkel. In vergelijking met de hiervoor genoemde groepen gebruiken ze het vadercentrum
dus minder als verblijfsplek. Ze vallen door hun grappenmakerijen en plagerijen vaak wel op, maar het parochiale zeepbelletje dat zij vormen, spat
voortdurend weer uit elkaar, doordat er andere mensen tussen komen of zij
zelf weer ergens anders gaan kijken. Tijdens het eten zitten ze in wisselende
formaties en mixen ze met andere etnische ‘minderheidsgroepen’: Italianen,
Portugezen, Irakezen, Iraniërs, Soedanezen, Ghanezen, Turken enzovoort.
Deze mix vormt in het vadercentrum veruit de meerderheid.
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In het vadercentrum wordt op twee manieren bewust aandacht besteed
aan de etnisch-culturele achtergronden van de vrijwilligers en bezoekers. Bij
bepaalde activiteiten, zoals het vader-kind-zwemmen en de uitstapjes, wordt
bewust etnisch gemixt. De coördinator selecteert dan twee Turkse, twee
Marokkaanse, twee etc. vader-kind-koppels. Daarnaast worden sommige
religieuze en nationale feesten groot gevierd. Dat geeft bepaalde groepen de
gelegenheid om iets van zichzelf met anderen te delen. In onze onderzoeksperiode werd voor de eerste keer het Iranese Nieuwjaar en de herdenkingsdag
van de emigratie van arbeidsmigranten vanuit India naar Suriname gevierd.
Zowel het mixen als het vieren gebeurt vanuit een integratiegedachte.
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Aan de ene kant wordt in het vadercentrum
bewust ruimte geboden voor het als groep
beleven en het aan anderen presenteren
van de eigen culturele afkomst, evenementen en culinaire specialiteiten. Aan
de andere kant worden bij de organisatie
van activiteiten culturele en andersoortige
groepsgrenzen bewust doorbroken en gelegenheden gecreëerd waarin de mannen
onder elkaar zowel verschillen als overeenkomsten kunnen ontdekken. Beide vormen
van ‘integratie’ worden door de vrijwilligers
en bezoekers gewaardeerd.

H2

VLUCHTIGE CONTACTEN EN LUCHTIGE GESPREKKEN
Naast persoonlijke gesprekken en ons-kent-ons-relaties wordt het sociale
klimaat in het vadercentrum gekenmerkt door korte interacties: even elkaar
groeten, al of niet met een aai over de bol of een klapje op de schouder
erbij, een korte opmerking, grap of praatje, langs elkaar heen lopen en
elkaar even aankijken, samen naar bezigheden kijken, van een afstand met
grimassen laten merken dat je iets gehoord hebt. Er zijn in het vadercentrum
steeds nieuwe mensen en de coördinator streeft naar doorstroming; het
vadercentrum mag van hem geen clubhuis met vaste stamgasten worden.
Vooral als het druk is door cursussen of bij evenementen domineert de
publiek-relationele sfeer.
Het is pauze en een drukte van belang in de ontmoetingsruimte. M
 annen
staan aan de bar te wachten voor een kop koffie of een glaasje fris. De
cursisten Nederlands lopen heen en weer. Ze nemen een kijkje bij de
andere activiteiten, in het naaiatelier, bij Tiffany, in de werkplaats en
sommigen volgen het kaarten van de Marokkaanse mannen. Er komt een
oude Marokkaanse man aangelopen. Hij geeft de kaartende man met
het petje een tik op zijn hoofd, ze lachen, en hij loopt door naar de bar.
Een ID-er bedient met zijn ogen, blijkbaar weet hij wat hij hebben wil. De
jongen met de taakstraf loopt de keuken in en uit met een theedoek.
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De Turkse docent van het naaiatelier komt bij de bar staan. De Marokkaanse man geeft hem een klapje op zijn schouder. Er loopt een Turkse
man druk pratend heen en weer met zijn telefoon. Hij overstemt even het
zachte geroezemoes.
De combinatie van mensen die bezig zijn, heen en weer lopen en de korte
interacties geven het vadercentrum een dynamisch en open karakter. Er
valt wat te doen en te zien, de omgeving is voortdurend in beweging, het is
gemakkelijk om aan te haken op wat er gebeurt en te reageren op wat er
gezegd wordt, of om zomaar iemand aan te spreken. Maar je kunt er ook
tussen zitten, een beetje kijken en luisteren, er toch bijhoren en er wat van
opsteken. Kortom, het vadercentrum heeft dan alle kenmerken van een
‘heterogene vanzelfsprekende ontmoetingsplek’, een plek waar publieke vertrouwdheid kan ontstaan tussen (groepen) mensen die normaal gesproken
niet tot elkaars familie- en vriendenkring behoren (Fischer 1982, Blokland
2006). Dat is ook precies het sociale klimaat dat door de vrijwilligers van het
vadercentrum erg gewaardeerd wordt en als het unieke en waardevolle van
het vadercentrum wordt gezien.
Op vergadering met bestuur Haagse Vaders:
‘Waarom komen we hier eigenlijk? Wat is er hier leuk om naar toe te
komen?’
‘Ja mensen komen bij elkaar. Is altijd gezellig. Beetje mensen helpen.
Allemaal verschillend. Gezellig.’
‘Herkennen jullie dat?’
‘Je kan veel van elkaar leren, andere culturen, andere mensen, andere
gewoontes, daar kan je je voor afsluiten, maar je kan je er ook voor open
stellen en daar word je een beter mens van.
‘Word je daar een beter mens van?’
‘Ja, dat denk ik, het moet nog gebeuren bij mij.’
(lachen)
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De yogaleraar: ‘Je kunt hier van elk werelddeel mensen ontmoeten.
Je leert nieuwe leefstijlen en ik wil graag van alles weten. En er is hier
respect voor elkaar. Geen geruzie, nee, nee.’ Zijn mobieltje gaat af. Het
luide gezang van een mantra klinkt door het kantoor. De stagiaires kijken
op van het geluid. Hun ogen lichten op en ze kijken elkaar lachend aan.
In spontane gesprekken en georganiseerde dialogen kunnen mensen inderdaad veel van elkaar te weten komen. Sommige vrijwilligers zijn vakkundige
begeleiders van dialogen en scheppen ruimte om opvattingen uit te leggen, om persoonlijke verhalen te vertellen en om vragen aan elkaar te stellen. Ook vragen als: hoe zit dat dan bij jullie? Maar misschien worden de
vluchtige alledaagse contacten met mensen van diverse afkomst door de
gebruikers van het vadercentrum nog wel het meest gewaardeerd. Door de
alledaagse omgang tussen mannen met verschillende achtergronden worden
ze meer benaderbaar en voorspelbaar voor elkaar. Ze hoeven minder op hun
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hoede voor elkaar te zijn, minder bang te zijn om iets verkeerds en iets beledigends te zeggen. Beter gezegd, voor zover het om de oudere autochtone
Nederlandse mannen gaat: ze hoeven niet meer bang te zijn dat iemand
boos wordt als ze iets beledigends zeggen, ofwel de grapjes maken die ze
gewend zijn om binnen hun eigen kring van intimi en vrienden te maken.
‘Of je nu hier vandaan komt of daar. En ik hou van grapjes maken. Toen
ik EHBO-les gaf, kwam er een Marokkaanse man in een djellaba, of hoe
zeg je dat, zo’n jurk. Dus ik zeg tegen die man: “Blijf jij hier slapen, heb
jij je nachtpon al aan?”.
‘Ja, maar dat kan je natuurlijk nooit op straat zeggen. Als je elkaar niet
kent. Kijk, jullie kennen elkaar, dus dan kan je de waarde van zo’n grap
inschatten.’
‘Ja, wij hebben wel eens een hele EHBO les over de Bijbel en de Koran
gepraat. Dat ging gewoon zo en dat was interessant.’

H2

‘Het geluk voor mij is dat ik met allerlei nationaliteiten te maken krijg en
dat ik toch wel flexibel ben, open ben. Dat ik ook zeg: “Stink Turk. Ja, ik
ben pas in bad geweest…” Zonder elkaar dus… maar gewoon met elkaar
omgaan (…) en omdat je met elkaar in contact komt, ga je ook babbelen en komen allerlei zaken naar boven die belangrijk zijn, en zo leer je
elkaar kennen.’
Goed met elkaar omgaan, betekent in het vadercentrum met elkaar kunnen
lachen door met elkaar te dollen, elkaar een beetje te jennen, te plagen en
te beledigen of een douw of een aai over de bol te geven. Zomaar in het
voorbijgaan, als manier van zichzelf presenteren, als vorm van contact, of
als opening van een gesprek. Soms lijkt het of dat vooral de stijl is van de
oudere autochtone Nederlandse mannen, maar dat komt misschien omdat
wij die het beste kunnen verstaan: door het volume, doordat zij zich op alle
plekken in het vadercentrum bevinden en door onze gemeenschappelijke
taal. Soms zijn de verschillende talen en manieren van uitdrukken onderdeel
van de onderlinge grappenmakerij.
De ID-er wil het clubje kaartende mannen weg hebben om de tafel te
dekken. Hij komt met veel lawaai bij hun tafel staan en roept: ‘Die Marokkaanse mannen die altijd in de weg zitten met dat kaarten...’ De mannen zien er de lol wel van in. ‘Wat roep jij toch weer hard Surinamer!’ De
ID-er legt zijn handen op de rug van de mannen links en recht van hem
en ratelt nog wat in het Sranan Tongo. De mannen maken hun potje af
en verhuizen in de richting van het hoekje met de Marokkaanse banken.
Humor is zowel oorzaak als gevolg van het sociale klimaat in het vadercentrum. Humor kan je niet organiseren, maar je kunt er wel de geschikte condities voor creëren. Veel bezoekers van het vadercentrum zijn ervan overtuigd
dat het feit dat het vadercentrum een mannencentrum is bijdraagt aan het
ontstaan van de heilzame luchtige sfeer. Iemand noemt het ‘voetbalkleedka-
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Humor is een belangrijk sociaal smeermiddel in het vadercentrum. De losse en
luchtige omgangsvormen van mannen
onder elkaar neemt het ongemak tussen
verschillende bevolkingsgroepen weg en
zorgt ervoor dat een zeer divers samengestelde groep mannen zich thuis voelt in het
vadercentrum. Dat wordt ervaren als iets
waardevols om zuinig op te zijn.

mergedrag’, dat is dan misschien de internationaal herkenbare mannentaal.
Tijdens de al genoemde vergadering van het bestuur van de Haagse Vaders
met vrijwilligers zei iemand: ‘Natuurlijk zijn vrouwen welkom, maar we moeten wel grenzen stellen. Bijvoorbeeld geen gemengde cursussen en alleen
af en toe gemengde dialogen. Want als vrouwen te veel de sfeer mede gaan
bepalen, blijven de mannen op een bepaald moment weg.’

COMBINATIES EN WISSELING VAN RELATIONELE SFEREN
Humor en luchtige praatjes worden ook wel gediskwalificeerd als vluchtig
en luchtig, er blijft niets van over, het heeft geen substantie en dus geen
betekenis. Oppervlakkig en onpersoonlijk, typisch grote stad; of een typische
mannenmanier om het niet over hun ‘echte’ gevoelens te hebben. In het
vadercentrum zie je echter dat het wel degelijk een manier van aandacht
geven en contact maken is en dat die grappen niet-verplichtende openingen
zijn naar een serieuzer en persoonlijker gesprek. Mannen kunnen heel snel
wisselen. In het begin van de gedichtenworkshop moet iedereen nog een
grap maken, maar een kwartier later zitten de 25 deelnemers allemaal serieus te puzzelen met een opgegeven woord. Een uur en diverse oefeningen
later komt iedereen met een liefdesgedicht op de proppen die ze ook nog
eens hardop voorlezen. In het vadercentrum kunnen verschillende relationele
sferen, gegrap en serieuze gesprekken, en tweegesprekken, groepjes en
korte contacten heel goed naast elkaar bestaan. Misschien is dat wel het
meest kenmerkende van het sociale klimaat van in het vadercentrum.
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Een van de Marokkaanse buurtvaders komt binnen met een grote donkere zonnebril op. De grote kale ADO-fan met oorbelletjes geeft hem een

P 35

hand. ‘Zo, ben je incognito?’ Man legt enigszins zorgelijk uit dat hij last
van zijn ogen heeft. De man luistert aandachtig.
Groepjes mannen aan verschillende tafels. Aan een van de tafels zitten
twee mannen te dammen met wat kijkers eromheen. De een bakt er niet
zoveel van, maak ik op aan de bemoeienissen van de omstanders. Later
vertelt hij dat Marokkanen net iets anders dammen dan Nederlanders.
Een man zit half lezend half rondkijkend aan de leestafel. Twee mannen voeren staande een serieus gesprek. Aan het ronde tafeltje bij de
ingang staat een (Turkse?) man achter een zittende man. Staande man
streelt het kale hoofd van de zittende man, trekt daarna zachtjes aan zijn
oorlellen. De zittende man laat het zich rustig welgevallen, lijkt het, en
intussen gaat het gesprek met een derde man gewoon door. Een Iranese
ID-er gaat thee halen achter de bar, een Hindostaanse man loopt achter
hem aan. ‘Waarom ben je altijd boos op mij?’ ‘Ja, ik ben heel boos op je’,
zegt hij glimlachend terug. Twee andere mannen zitten elkaar ook een
beetje te jennen. ‘Grapjes maken’, leggen ze me ongevraagd uit. De man
van de leestafel staat op en stelt zich aan mij voor.

H2

Die combinatie en dynamiek van relationele sferen wordt versterkt door
de vele evenementen die in het vadercentrum georganiseerd worden: de
excursies, de groot opgezette dialogen/maaltijden, de speciale activiteiten
met kinderen, de feesten en vieringen en de ontvangst van allerlei groepen
bezoekers. De drukte die de voorbereidingen en uitvoering van deze evenementen met zich meebrengen, voorkomt dat er buiten de cursusuren een
atmosfeer van gezapig tijdverdrijf ontstaat. Door de excursies en de bezoeken, de toezichthoudende activiteiten van de Marokkaanse buurtvaders en
de activiteiten in de buurt wordt voorkomen dat het vadercentrum een in
zichzelf gekeerde plek wordt.

BEWAKEN EN VERSTERKEN VAN DE KWALITEIT
EEN VEILIGE EN WARME PLEK
Gezien vanuit de buitenwereld heeft de gastvrijheid en openheid van het
vadercentrum nog een extra betekenis. We spraken ook met mannen die
zich niet of maar half welkom voelen in Nederland, of die eraan twijfelen

Kenmerkend voor het vadercentrum is de
combinatie en wisselingen van verschillende relationele sferen. De vele evenementen zorgen voor de noodzakelijke
dynamiek, het doorbreken van dagelijkse
routines en de vergroting van leefwerelden.
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of ze hier ooit op waarde geschat zullen worden en een kans zullen krijgen
om een toekomst op te bouwen. Voor die mannen is het vadercentrum een
warme plek in een gure wereld.
Naar aanleiding van de discussie over ‘binnen je eigen stand trouwen’
in de dialoog over de liefde stelt de coördinator me voor aan een man
die verloofd is met een Afrikaanse prinses. Hij is opgegroeid in Iran, in
het grensgebied met de SU, en heeft economie gestudeerd in Iran en in
Moskou. ‘Veel familieleden waren communisten.’ Hij is nu dertien jaar in
Nederland, maar heeft heel lang moeten vechten voor zijn verblijfsstatus.
Omdat hij zich niet welkom voelde, wilde hij nooit goed Nederlands leren. Nog steeds niet. Hij heeft geen baan, nooit gehad in Nederland. Hij
is niet erg spraakzaam, ik moet hem bijna letterlijk naar me toe h
 alen.
Maar hij is volgens eigen zeggen vaak in het vadercentrum; vindt het
daar prettig. Hij zit vaak met zijn laptop in een vergaderzaaltje, hij schrijft
politieke analyses over de situatie in het Midden Oosten en plaatst die
op weblogs.
Een oudere Turkse man vertelt tijdens een gezellige maaltijd aan een sociaal gemixt tafelgezelschap dat Nederland de afgelopen tijd een stuk minder
gezellig is geworden voor ‘buitenlanders’, ook voor ‘buitenlanders’ die zoals
hij al vijftig jaar in Nederland wonen.
‘Ik kwam hier in 1964, eerst zes jaar alleen, daarna zijn mijn vrouw en
kinderen hier gekomen. Ik heb verschillend werk gehad, in de fabriek,
daarna ambassade, makelaar, bij de gemeente en de laatste acht jaar
heb ik bij een schoonmaakbedrijf gewerkt. Vroeger klopte ik overal aan
de deur voor werk, maar dat is veranderd. Het is minder geworden in
Nederland, alles, economisch, de vriendelijkheid, gezelligheid, alles. Dat
weet je toch wel, ik hoef niet te praten. Nederlanders vroeger (strekt zijn
armen uit) zo van ons houden. Maar later is het minder en minder geworden. Het is nu onder nul vergeleken met vroeger. Ik heb, echt waar, ik
heb een goed leven gehad, daarom ben ik zolang hier gebleven. En nu wil
ik proberen om terug te gaan naar mijn stad aan de Zwarte Zee. Ik ben
er mee bezig.’
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Van die verharding en ongastvrijheid hebben niet alleen de ‘buitenlanders’
last, zo blijkt uit de opmerkingen van de autochtone Nederlandse mannen
in het vadercentrum. Zoals al genoemd, waarderen zij juist de multiculturele
mix van het vadercentrum en het feit dat ze op deze plek op hun normale
manier met ‘alle culturen’ kunnen omgaan. Sommigen hebben in het verleden veel met ‘buitenlanders’ gewerkt en vinden eveneens dat de onderlinge
verhoudingen vroeger beter waren. Ze wonen veelal in het Laakkwartier of
een andere gemengde Haagse buurt, maar in het vadercentrum ontbreekt
het sociale ongemak wat ze soms wel op straat en in andere publieke ruimtes ervaren. En voor zover het er is, kan je het erover hebben, in politieke en
persoonlijke zin, grappend en serieus.
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‘Het is hier een voorbeeld van hoe het zou moeten in Nederland. Kijk ik
ging laatst naar de supermarkt en toen zat er een Marokkaans meisje
achter de kassa, met een hoofddoek. En ze had het zo mooi gecombineerd, met die kleuren. Ik zeg: “Meid je ziet er zo leuk uit!” En dat is
gewoon gezellig. En zij vond het ook leuk.’
Het is goed voorstelbaar dat de open, warme en veilige sfeer die de mannen
met elkaar creëren het vadercentrum ook een aantrekkelijke plek maakt voor
de vrouwelijke bezoekers. Wij hebben het zelf zo ervaren, maar we zagen en
hoorden het ook van de vrouwen die geregeld in het vadercentrum zijn. De
‘buurvrouwen’ en de vrouwen die voor de weggeefwinkel komen en die daar
werken, voelen zich duidelijk op hun gemak in de voetbalkleedkamer. Ze
lopen gemakkelijk binnen, ze zoeken elkaar niet speciaal op, maar worden
vanzelfsprekend betrokken bij de interacties tussen de mannen.

H2

Ook voor jongens en mannen die bijvoorbeeld door een justitiële of psychiatrische geschiedenis in een marginale maatschappelijke positie zijn terecht
gekomen, is het vadercentrum een plek waar zij niet op hun label maar als
persoon benaderd worden. Ze zijn opvallend open over de missers en problemen in hun leven, maar het hoeft er niet altijd over te gaan. Ze zijn welkom en ze worden allereerst aangesproken op wat ze wel kunnen, willen en
wensen. Het sociale klimaat in het vadercentrum is veilig en warm, maar niet
tobberig. Stropdassen kom je er weinig tegen, je mag ook een beetje onaangepast zijn, maar er heerst geen hangerige rafelrandsfeer, omdat verwacht
wordt dat je er iets komt doen.

DE GROEI VAN PUBLIEKE VERTROUWDHEID
Twaalf jaar geleden, toen de welzijnswereld financieel nog anders in elkaar
zat, zijn voor de ontwikkeling van het vadercentrum welbewust tien IDers met verschillende etnisch-culturele achtergronden aangenomen. Dat
moest voorkomen dat het vadercentrum geassocieerd zou worden met één
bepaalde groep en de hoop was dat door deze mix uitwisselingen tussen verschillende groepen zouden ontstaan. Het eerste is niet helemaal gelukt. In

Vrijwilligers en bezoekers ervaren het
vadercentrum als een plek waar uitzonderlijk veel ruimte is voor diversiteit. Zowel de
‘minderheden’ als de ‘meerderheid’ waar
deren de warmte, veiligheid en ontspannen
onderlinge verhoudingen die zij met elkaar
creëren.
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de buitenwereld wordt het vadercentrum soms geassocieerd met de Marokkaanse buurtvaders, de groep die als eerste om een vader/mannencentrum
gevraagd heeft. Het tweede is wonderwel gelukt; door een combinatie van
bewust beleid, sterke betrokkenheid van de vrijwilligers bij het vadercentrum
als multiculturele ontmoetingsplek, oprechte interesse in elkaar en – last but
not least – humor. Het transparante gebouw, ruime en vaste openingstijden
en goed gastheerschap trekt een zeer gemixt publiek aan. Het open-deuren
beleid versterkt het gezamenlijke eigenaarschap. De fysieke en sociale
inrichting biedt zowel vastigheid als ruimte om een eigen betekenis te geven
aan het vadercentrum. Zowel de overeenkomsten als de verschillen kunnen
daardoor getoond en ervaren worden. Ook bij de vele evenementen staat de
ene keer de gedeelde identiteit van het vadercentrum centraal en de andere
keer specifieke achtergronden en kenmerken van een bepaalde groep
gebruikers. Door bewust mix- en dialoogbeleid en door spontane uitwisselingen kan op die overeenkomsten en verschillen gereflecteerd worden; en
kunnen mensen hun beelden en opvattingen bijstellen. Door de humor van
mannen onder elkaar leren ze bovendien ontspannen met elkaar omgaan.
Kortom, het vadercentrum functioneert als een levendig publiek domein waar
veel verschillende mensen zich thuis voelen en waar door geregisseerde en
spontane uitwisselingen publieke vertrouwdheid ontstaat. Een veilig, warm,
ontspannen en nieuwsgierig sociaal klimaat dat door iedereen gekoesterd en
gewaardeerd wordt.

HET BELANG VAN EEN DUIDELIJKE IDENTITEIT
De vraag is of en onder welke voorwaarden deze sociale verworvenheid stand
zal houden nu het vadercentrum onderdeel is van een multifunctioneel wijkcentrum zoals de welzijnsorganisatie besloten heeft. In de vergadering van
circa veertig vrijwilligers met het bestuur van Haagse Vaders in mei 2012
werden een aantal randvoorwaarden genoemd die gezien onze onderzoeksbevindingen allemaal hout snijden. De vrijwilligers willen het gebouw best
delen met andere groepen, maar hechten aan hun eigen vaste en ruime
openingstijden. En terecht, want die zijn een belangrijke randvoorwaarde
voor een voortdurende nieuwe aanwas van een gemixte groep van mannen.
Vrouwen blijven welkom, er kunnen bijvoorbeeld in de ochtend cursussen
voor hen georganiseerd worden, maar men wil vasthouden aan aparte cursussen voor mannen. Met andere woorden: men wil de relationele sfeer en
omgangsvormen van mannen onder elkaar bewaren en bewaken, de afwisseling van grappen en plagen, ‘het getrek en geduw’, en de politieke en
persoonlijke gesprekken. Ze zien – volgens ons terecht – deze (ruimtelijke)
identiteit als een belangrijke aantrekkingsfactor voor nieuwe mannen, en
voor ondernemingen en organisaties die willen samenwerken. Met andere
woorden: de duidelijke identiteit van het vadercentrum, niet alleen als concept en programma, maar ook als (ontmoetings)plek, als publiek domein,
is een essentiële groei- en ontwikkelingsfactor. De welzijnsinstelling zou die
identiteit moeten oppoetsen en koesteren in plaats van verbergen en laten
verpieteren achter een reclamebord van een kleurloos doorsnee wijkcentrum.
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IETS DOEN
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Bij binnenkomst in het Vadercentrum valt onmiddellijk de bedrijvigheid op.
Mensen worden niet bezig gehouden, ze zijn bezig. Het vadercentrum is een
plek om iets te doen, dat is een belangrijk deel van zijn aantrekkingskracht,
zo blijkt als je aan mannen vraagt hoe ze er terecht zijn gekomen.
‘Ik kwam hier langs/ik ging hier eens kijken, en Bilal vroeg of ik iets in het
vadercentrum wilde doen.’
‘Ik was mijn baan kwijt/ik was met pensioen, en je wilt toch wat doen.’
‘Thuis zit ik te veel te denken, hier heb ik wat te doen.’
‘Ik zat thuis en ik liep door de muur heen, alles kwam op me af. Een
kennis van mij deed hier Tiffany en die zei: “Kom eens hier heen, dan
kan je dat en dat doen. Ik zeg okee en zo ben ik hier terecht gekomen,
zo ben ik uit die sleur van die vier muren gekomen, die op me afkwamen.
Want als je je leven lang gewerkt hebt en je wordt ineens gedoemd om
thuis te gaan zitten, nou dat werkt niet echt, nee. Dus daarom ben ik hier
gekomen.’

H3

Door te kijken naar wat de mannen doen en hoe ze het doen, en te luisteren
naar wat ze erover zeggen, ontdekten we verschillende betekenissen van
‘iets doen’. Zoals: iets maken, iets nieuws leren, iets overdragen en iets nuttigs doen. Vakmanschap, meesterschap, vaderschap en burgerschap. Met
iets doen, maken de mannen ook iets van zichzelf: een ander imago, een
(betere) positie in de samenleving. Voor de professionals en vrijwilligers van
het vadercentrum is dat niet alleen een persoonlijke ontwikkelingsproces
maar ook een gezamenlijk project en prestatie. Want wat zij allereerst doen,
is het draaiende houden en verder ontwikkelen van het vadercentrum. Het
vadercentrum is veel meer ‘zelf doen’ dan ‘meedoen’ en is daarmee een
kritisch schoolvoorbeeld van het nieuwe welzijnsbeleid en de veel bezongen
‘zelfredzaamheid’ en ‘burgerkracht’ (Van der Zwaard 2012). Hoe onstaan
die verschillende betekenissen van ‘iets doen’ in het vadercentrum en wat
stimuleert het ‘zelf doen’?
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DE GEZAMENLIJKE BEDRIJFSVOERING VAN HET
VADERCENTRUM
Hij is dagelijks in de weer met het uithangen, strijken en vouwen van
theedoeken en schorten. Dat doet hij in de kleermakerij; ook als daar
gebeden wordt, gaat hij onverstoorbaar voort met zijn werk. ‘Hij is een
vader van het eerste uur. Hij is de wasserij van het vadercentrum en
heeft zich deze taak anderhalf jaar geleden zelf toegeëigend,’ zegt de
coördinator. Buiten deze diensturen zit hij in het kamertje van de Marokkaanse buurtvaders petjes te haken. ‘Hij maakt er wel twee per dag’,
zegt zijn buurman. Zelf is hij niet zo van praten. In het Marokkaans niet
en in het Nederlands nog minder. Maar als op de vergadering van de
vrijwilligers met het bestuur van de Haagse Vaders gevraagd wordt naar
noodzakelijke voorzieningen, neemt hij dwars door alle rumoer heen het
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woord: ‘De wasmachine wast niet goed meer, alles blijft vuil. Misschien
moet er een nieuwe komen.’
Eerst gaf hij Nederlandse les vanuit het ROC Mondriaan. Toen dat stopte,
ging hij als vrijwilliger door, naast zijn reguliere baan als docent op een
school voor voortgezet onderwijs. Toen de groep te groot werd, schakelde
hij zijn neef in; een pensionado die vier maanden geleden uit Suriname
naar Nederland was gekomen. De twee leslokalen zitten nog steeds
behoorlijk vol. Dan vraagt hij zijn zoon, pas afgestudeerd geschiedenisdocent, om mee te helpen. Zoon vindt het spannend om met zulke
gemotiveerde, maar ook oudere ‘leerlingen’ te werken. Vader zorgt op
de achtergrond voor de noodzakelijke faciliteiten en bedenkt al weer een
nieuwe taak voor zichzelf en voor het vadercentrum.

H3

Hij ging in 2003 met pensioen en bouwt sinds 2007 computers voor het
vadercentrum. Van drie computers maakt hij er twee, de programma’s
haalt hij via open source. Meer dan vierhonderd heeft hij er inmiddels
gemaakt. ‘Ik was aannemer/interieurbouwer, het bouwen van computers
heb ik mezelf aangeleerd. Je wilt toch wat doen, iets nuttigs. Ik doe het
vooral voor de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en thuis
geen computer hebben.’ Maar hij is meer dan de computerman. Als de
bus met spullen bij de weggeefwinkel aankomt, staat hij klaar om mee
te helpen sjouwen. En in de vakantie van de winkel-ID-er, neemt hij de
coördinatie over.
Het vadercentrum draait voor het overgrote deel op vrijwilligers. Mannen
worden gevraagd (‘Bilal had even een paar sterke mannen nodig’), ze vinden
het nodig (‘Ik heb een hekel aan websites met verouderde informatie’) of ze
helpen vanzelfsprekend en graag mee (‘We hebben vorige week voor 150
man gekookt’). Geen omschreven taken die vervuld moeten worden, maar
werk dat zich al doende voordoet en dat mannen zelf creëren of zich toeeigenen. Dat kan van alles zijn, al het werk is belangrijk. Het vluchtwegplan
van het gebouw maken, de website bijhouden en de uitgaande post redigeren. Wekelijks les geven in Nederlands, Engels, houtbewerking, lassen, yoga,
glasgraveren, Tiffany en kledingmaken, of invallen als dat nodig is. En nieuwe
cursussen bedenken en opzetten. Het organiseren van de tweewekelijkse
dialogen, repareren en installeren van de geluidsinstallatie, fondsenwerving,
de boekhouding van het vadercentrum en de administratie van de weggeefwinkel. De weggeefspullen ophalen, sjouwen, repareren, selecteren en
etaleren: de kleren, meubels, het witgoed, de bedden, het keukengerei, het
serviesgoed, de boeken en cd’s, het kinderspeelgoed en de audio-videoapparatuur. Een nieuwe vloer in de winkel aanlegen, de laad- en losplek
voor de bus regelen en goed en goedkoop gereedschap uitzoeken. Koken,
serveren, afwassen, opruimen, schoonmaken en het lokaal herinrichten. Het
organiseren van spelletjesavonden, kinderactiviteiten en speciale feest- en
gedenkbijeenkomsten. De telefoon aannemen, informatie geven, formulieren
invullen en opbellen naar instanties. Bardiensten draaien, boodschappen
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doen en hand- en spandiensten leveren. Begeleiden van excursies, lobbyen
bij politici en bezoekers ontvangen en rondleiden. Foto’s maken en interviews houden voor een boek over het vadercentrum.
Die concrete werkzaamheden, inclusief het plannen, overleggen en erover
reflecteren, maken het vadercentrum zoals het op dat moment is. Met hun
‘klusjes’ leveren de mannen een bijdrage, geven ze invulling aan het vadercentrum. Zo denken en zo praten ze er met elkaar over. Tijdens het eten
praten de mannen van de bus over de mooie spullen die ze hebben opgehaald. Stoere verhalen over hoe een grote bank door een smal trapgat werd
geloodst. Gemopper op de man die zich toen net even drukte. Uitwisselingen
over de bestemming van de opgehaalde spullen. Voor wie ze bedoeld zijn
en voor wie ze niet bedoeld zijn. Tevreden terugkijken op de opsporing van
een commerciële computerreparateur die geregeld computeronderdelen in
de weggeefwinkel kwam halen. ‘We zijn hem achterna gereden!’ Discussies over de verschillen tussen de bedrijfsfilosofieën van kringloopwinkels
en weggeefwinkels. Napraten over een bezoek van initiatiefnemers van een
weggeefwinkel uit een andere stad aan wie zij de werking en achtergrond van
het klantnummersysteem hebben uitgelegd. ‘Er komen zelfs mensen uit het
buitenland hier kijken hoe ze het moeten aanpakken.’
De inzet waarmee zij het werk doen, maakt de mannen eigenaar van het
vadercentrum. Een praktisch, moreel en emotioneel eigenaarschap. Als
ongevraagd de website uit de lucht en het logo van de muur af wordt
gehaald, of de geplande verbouwingen alleen aan de coördinator worden
doorgegeven, voelen zij dat als ontkenning van hun werk en hun positie.
‘Ik ben hier al twaalf jaar vrijwilliger en totaal genegeerd. Er is ons niks
gevraagd. Totaal geen overleg!’ Maar de mannen claimen geen exclusief
eigendoms- of gebruikersrecht, ze zijn juist trots op de toegankelijkheid van
het vadercentrum voor nieuwkomers. ‘Ik ken geen instelling waar zo veel
verschillende activiteiten zijn en waar zoveel verschillende mensen gebruik
van maken.’
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Er worden in het vadercentrum nauwelijks
vooraf vastgestelde vrijwilligerstaken uitgedeeld. De mannen eigenen zich – gevraagd
en ongevraagd – een taak toe die zij naar
eigen inzicht en in overleg met anderen
invullen en uitvoeren. Zo worden zij al
doende deel van het vadercentrum als
onderneming. Het vadercentrum zoals dat
nu functioneert is dus zowel voorwaarde als
product van al dit individuele en collectieve
denken en doen.
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IETS MAKEN
Er komt een Turkse jongeman de werkplaats binnen lopen. De werkplaatsmeester vertelt dat hij hele mooie dingen maakt en sommeert hem
om ze aan mij te laten zien. Hij haalt een simpele en elegant glooiende
houtconstructie uit de kast en zet er een fles in. Het verbaast me dat hij
zo stevig in de standaard staat. ‘Waar heb je dat geleerd?’ ‘Ik heb hem
op tv gezien en ben het hier gaan uitproberen.’

Het vadercentrum biedt mannen ruimte en
stimulans om hun vakmanschap te tonen
en verder te ontwikkelen. Zowel de waardering voor traditionele ambachtelijke prestaties als het opdoen van nieuwe kennis
en vaardigheden versterkt hun gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen.

De redacteur: ‘Bilal spreekt wel goed Nederlands, maar hij formuleert te
ingewikkeld, ook door de zinsopbouw. Ik maak zijn teksten kort en simpel, want het moet goed begrepen worden door mensen die het Nederlands niet goed beheersen.’
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Iets doen is in het vadercentrum vaak iets maken. Iets nieuws maken:
een maaltijd, een ordneropbergdraaikast, een colbert, een computer, een
website, een kunstobject en een spiegelglasgravure van de Scheveningse
skyline. Of iets repareren en weer mooi maken, zoals het blinkend schoon
slijpen van oude zwartgeblakerde pannetjes uit Suriname waaraan iemand
zeer gehecht is. In de werkplaats, de keuken, de kleermakerij, de weggeefwinkel en in het kantoortje oefenen en tonen de mannen hun vakmanschap;
hun toewijding en het verlangen om het werk naar hun eigen maatstaven
goed uit te voeren. Ze zijn soms uren bezig om het precies en zo mooi te
krijgen zoals ze het hebben willen. Ze nemen en claimen ruimte voor professionele autonomie. Ook als het een reparatieverzoek is, bepalen ze zelf wat
en hoe ze het doen. ‘Het is niet dat je mij belt en hier komt en zegt: “Eh nu
is mijn stopcontact en mijn lamp kapot, kom effe een nieuwe maken.” Dat
doen we niet. Dat zou wel heel makkelijk zijn. Dan ken ik weer voor een baas
gaan werken.’ Ze zijn geen werknemers maar aannemers. Hun beloningen
zijn nieuwe kennis en vaardigheden, eigenwaarde, zelfrespect, trots en zelfvertrouwen.
De mannen zijn voor elkaar het publiek dat hen in hun vakmanschap bevestigt. Zowel het werken zelf als de producten kunnen binnen het vadercentrum op veel belangstelling rekenen. Cursisten van de computer- en taallessen komen in de pauzes in de werkplaats, de kleermakerij of naar het
glasgraveren kijken. De kijkende mannen maken grappen, leveren serieus
commentaar, geven complimenten of staan gewoon rustig te observeren. De
keuken in vol bedrijf is geen plek voor pottenkijkers, maar de kok van een
goede maaltijd krijgt van de eters de waardering die hij verdient. Aan traditionele ambachtelijkheid en de combinatie van hoofd- en handwerk valt veel te
zien, het maken en het tastbare eindproduct. De computerman draait altijd
even de inhoud op een A4-tje uit en stopt die in een ordner. Zo weet hij dat
hij al meer dan vierhonderd computers heeft gemaakt. Door middel van de
nieuwsbrieven, de websites, foto’s en dit boek, willen professional en vrijwilligers ook andere prestaties en producties tastbaarder en zichtbaarder maken;
voor zichzelf, voor elkaar en voor de buitenwereld.
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‘Er zouden verslagen van de dialogen gemaakt moeten worden. Het zijn
belangrijke activiteiten van het vadercentrum, maar er blijft niets van
over. Zeker in tijden van bezuinigingen, moet je kunnen laten zien wat je
doet.’

IETS NIEUWS LEREN
Ik leg hem uit dat we een boek gaan maken en dat het de bedoeling is
dat mannen de foto’s voor dat boek maken; en dat ze daarvoor van een
professionele fotograaf een workshop krijgen. ‘Kijk, daar kan je weer
wat van leren’ reageert hij. ‘Ik heb hier zelf ook veel geleerd. Ik ben bijvoorbeeld voor het eerst van mijn leven gaan schilderen. Er was hier een
man, die nam een schilderij mee, dat vond ik… nou ja. De tweede keer
nam hij weer een schilderij mee, vond ik ook… nou ja. Maar de derde
keer was het een konijn dat aan een touw hing. Dat vond ik prachtig en
dat wilde ik ook leren. Dus ben ik begonnen. (Met wat?) Echt olieverf.
(En welke dieren?) ‘Nou nee, het werden ADO-schilderijen.’ Hij laat me
op zijn telefoontje zien hoe hij de emblemen van voetbalclubs op doek
heeft gezet. Voor anderen deed hij ook Feyenoord en PSV. Daarnaast
een buldog met een flinke joint. Dat plaatje zie ik later aan de muur in de
loungehoek hangen.
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Ik ga een kijkje nemen in het naaiatelier en leg aan de kleermaker uit
wat ik aan het doen ben. Er zijn vier mannen aan het werk. Ze hebben
een wisselend niveau. Een Marokkaanse man is op een vierkante lap aan
het oefenen om recht te naaien. ‘Het lijkt wel een kunstwerk dat u aan
met maken bent’ grap ik. Hij lacht. Een andere man is een pantalon aan
het maken. De man achter hem een overhemd, netjes op patroon. De
vierde man heeft net zijn eigen broek een stukje korter gemaakt. Rustig
en gestaag gaan ze verder met hun werk.
‘Ik ben hier gewoon een keer binnengestapt, zo’n vijf jaar geleden. Ik was
mijn baan kwijt, ik was graficus. Weet je wat dat is? Letterzetter. Wist ik
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in de jaren zestig veel dat dit beroep zou uitsterven. Toen heb ik nog in
de offset gezeten en op het laatst heb ik een reorganisatie begeleid. Dus
ik ging hier om informatie te halen. Ik volgde een cursus foto bewerken
op de computer. Heel interessant. Dat je scheve gezichten kan maken
en zo. Af en toe kom ik weleens eten. En nu ga ik een lascursus volgen.
Gewoon interessant.’

H3

De mannen weten altijd precies te vertellen wat ze in het vadercentrum voor
het eerst van hun leven gedaan hebben en wat ze er geleerd hebben. Zoals
een gedicht schrijven, toneelspelen, foto bewerken, internetten, koken,
naaien, Tiffany, houtbewerken, lassen en yoga.
Iets nieuws leren heeft te maken met het plezier van een techniek beheersen. De mannen die naar de fotoworkshop komen, geven bijna allemaal als
motivatie dat ze meer mogelijkheden van de digitale camera willen leren
kennen. Sommigen zijn in het analoge tijdperk actieve amateurfotografen
geweest, ze maken nog steeds foto’s, maar hebben het idee dat ze nog
geen fractie van de menukaart van hun digitale camera kennen. ‘Ik doe het
allemaal op intuïtie, ik wil beter snappen wat ik kan doen.’
Iets nieuws leren is met de tijd meekomen, niet achterblijven en in het
verlengde daarvan zelfrealisatie. Daarom zitten in het computerlokaal mannen die niet gebouwd lijken voor het fijne handwerk te worstelen met het
onbekende toetsenbord en de grillige muis. De computer is voor hen geen
moderne typemachine, maar een toegangspoort tot informatie.
‘Ik heb nu veel meer kennis tot mijn beschikking’, zegt de politiek actieve
ex-medewerker van de Haagse Trammaatschappij.

HET WEKELIJKSE CURSUSAANBOD VAN 2011/12
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Maandag

Yoga
Lassen (beginners)
Fitness
Zwemles (beginners)
Zwemles (gevorderden)

18.15 uur tot 20.15 uur
19.00 uur tot 21.00 uur
19.00 uur tot 20.00 uur
20.20 uur tot 21.10 uur
21.10 uur tot 22.00 uur

Dinsdag

Nederlands
Naailes
Houtbewerken

19.00 uur tot 21.00 uur
19.00 uur tot 21.00 uur
19.00 uur tot 21.00 uur

Woensdag

Computercursus (beginners)
Engels

18.30 uur tot 21.00 uur
19.00 uur tot 21.00 uur

Donderdag

Yoga
Computercursus (gevorderden)
Cursus fietsreparatie

18.30 uur tot 20.45 uur
18.30 uur tot 21.00 uur
19.00 uur tot 21.00 uur

Vrijdag

Spelletjesmiddag
13.00 uur tot 17.00 uur
Lassen (gevorderden)
19.00 uur tot 21.00 uur
Dialoogbijeenkomst (om de week) 18.30 uur tot 20.30 uur

Zondag

Zwemmen (vader en kind 1)

14.00 uur tot 14.55 uur

‘Het vadercentrum geeft mannen energie, kracht en kennis. Bijvoorbeeld
de computer, dat is de weg naar kennis over opvoeding, werk en hoe je je
leven kunt verbeteren’, zegt de voorzitter van de Soedanese Vereniging. Zelf
heeft hij door het leren omgaan met de computer behalve meer kennis ook
contact met zijn familie en zijn vaderland gekregen. Hij heeft nu een eigen
reisbureau. Iets nieuws leren kan dus ook vooruitkomen zijn.
‘Ik heb hier een lascursus gevolgd en geleerd om via de computer naar werk
te zoeken’, zegt de ex-keukenhulp van het vadercentrum die intussen weer
fulltime in de bouw werkzaam is.
Voor de cursisten Nederlandse taal heeft ‘iets leren’ ook te maken met zelfredzaamheid en vooruitkomen in Nederland. De oudere mannen kunnen zich
ondanks hun gebrekkige Nederlands mondeling wel redden, maar ze willen
voortaan de brieven van de gemeente zelf kunnen lezen. Voor de jonge mannen die nog niet zo lang in Nederland zijn, is het leren van Nederlands de
noodzakelijke stap om hier een toekomst op te bouwen en om beter werk te
krijgen. Sommige mannen volgen op een andere plek intensiever of op een
hoger niveau taalles en doen in het vadercentrum een cursus houtbewerking
of lassen om het dagelijkse spreken te oefenen. Sommigen vullen op deze
manier de maatschappelijke stage in die zij moeten volgen als onderdeel van
de inburgeringscursus.
‘Mijn vader komt hier al heel lang, voor mij is dit de eerste keer. Ik kom
voor de cursus lassen. Ik ben twee jaar geleden uit Irak hierheen gekomen. Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd aan de universiteit. Maar
zonder Nederlands kom je nergens. Dus nu werk ik in een hele grote
wasserij, we wassen tienduizend kilo per week! Ik deed er vakantiewerk
maar ik mocht blijven. Ik ben er nu al zes maanden. ’s Avonds ga ik naar
de Haagse Hogeschool, ik wil snel Nederlands leren. Ik wil mijn taal op
een hoger niveau brengen. Misschien kan ik straks als lasser aan de slag
en verdien ik meer. Mijn vrouw is tandarts en we hebben geen kinderen.
Ik heb tijd.’
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Iets nieuws leren heeft ook te maken met verbreding van leefwereld en
referentiekader. Een vrijwilliger: ‘Het vadercentrum is een raam. Als een huis
geen ramen heeft, kan je niet naar buiten kijken. Hier kunnen de mannen
iets anders zien, ze kijken door een raam, ze zien en horen nieuwe dingen.’
De religieuze en nationale evenementen, de dialogen en excursies, maar
ook toevallige waarnemingen en gesprekken kunnen allemaal zorgen voor
vergroting van het cultureel en sociaal kapitaal van de mannen. Den Haag,
mooie stad achter de duinen, maar een paar mannen zagen die duinen, en
de zee, voor het eerst tijdens een excursie van het vadercentrum naar het
Westduinpark.
Iets nieuws leren kan ook samengaan met het opwaarderen van bestaand
werk, met name het zogenaamde ‘vrouwenwerk’. Dat is de link van iets
nieuws leren met mannenemancipatie. Mannen (inclusief de stagiaires en
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jongens die een taakstraf vervullen) leren in het vadercentrum niet alleen
koken, wat als professionele bezigheid vaak ‘mannenwerk’ is, maar ze leren
ook aandacht besteden aan andere huishoudelijke en verzorgende bezigheden: het afwassen, opruimen, schoonmaken, hygiëne, tafels dekken,
bedienen, zaal inrichten. In de kleermakerij is de een bezig een colbert te
maken, echt vakwerk, en legt de ander een zoom in zijn broek, een typisch
‘vrouwenklusje’. Omdat het vadercentrum een mannencentrum is, gebeuren
dit soort dingen vanzelfsprekend, maar de mannen merken het wel op. De
coördinator is trots als hij ziet hoe de jongens met een taakstraf met zorg
de maaltijd aan tachtig gasten opdienen; ook de jongen die in het begin
niemand aankeek. De oudere mannen zien het als een ontwikkeling richting
gelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen, maar verschillen soms met
elkaar van mening voor wie deze mannenemancipatie nodig is. Voor henzelf?
Voor hoeveel procent van de Surinamers? Voor Turken en Marokkanen?

H3

Twee mannen zitten aan een tafel.
‘We deden yoga bij meneer Rangai, hij is onze leermeester.’
‘We hebben geleerd om te oefenen met ademhalen en goed te
bewegen.’
Ze knikken. Ze zijn via vrienden bij het vadercentrum terecht gekomen en
hebben een computercursus gevolgd.
‘En fitness. We bellen elke week, even koffie drinken.’
‘Je leert hier.’
‘En ik sport… en je kookt.’
‘Koken en afwassen, mannenwerk en vrouwenwerk.’ Hij lacht.
‘Afwassen is voor sommige mensen vrouwenwerk.’
‘Voor ons Surinamers niet, ik was thuis ook af.’
‘Nee, is het geen vrouwenwerk?’
‘En we helpen een handje als het feest is, vervolgt de ander man.’
Ze knikken. Ze hebben een kookcursus gevolgd.
‘De paplepel?’, vraag ik. Ze knikken. ‘Maar hij kon al koken, hij kon het
beter.’
De man lacht verlegen en haalt zijn schouders op. ‘Ik heb meegedaan
voor de gezelligheid.’
‘En we hebben ook met de dialoog meegedaan. Je vertelt je eigen
mening maar je gaat niet discussiëren. Je luistert naar de mening van de
ander, daar leer je van.’
‘Mensen komen en gaan, en dat is ook mijn ideaal’, zegt de coördinator.
Mensen doen iets in het vadercentrum waarmee zij een stapje verder in hun
ontwikkeling kunnen zetten, en gaan dan weer verder. Dat betekent echter
niet dat de mannen alleen iets komen halen. ‘Het is hier halen en brengen’,
zegt de man die een cursus Engels en computerlessen volgde, en nu yoga
lessen geeft. Een van zijn trouwe cursisten zegt: ‘Ik volg les en ik assisteer,
ik presenteer in de lessen technieken die ik eerder via zelfstudie heb geoefend.’ De cursusleider Tiffany was eerst cursist. De tijdelijke invaller voor de
Engelse lessen werd geholpen door een Armeense cursist: ‘Hij was beter in
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Het vadercentrum is voor de mannen een
plek waar ze iets nieuws kunnen leren,
waardoor ze zich verder ontwikkelen, hun
leefwereld verbreden, hun vooruitkomkansen vergroten, zichzelf realiseren en
emanciperen. Ze zijn en voelen zich geen
klanten van een cursuscentrum, ze komen
er kennis halen én brengen. Erkenning van
deze tweezijdigheid is een voorwaarde voor
het in stand houden, de kwaliteit en de
ontwikkeling van het cursusaanbod; en voor
het samengaan van persoonlijke groei en
ontwikkeling van het vadercentrum.
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Engels dan ik; hij wilde via de Engelse lessen beter Nederlands leren. We
hebben elkaar geholpen.’ De kapper leert zijn vak door in het Vadercentrum
een middag in de week te knippen. Andere mannen profiteren ervan door
een gratis knipbeurt. Door mee te doen aan het toneelstuk leerden mannen
spreken in het openbaar. Samen maakten ze als vadercentrum een theaterproductie waarmee ze op aandringen van het Ministerie van Sociale Zaken
het land ingingen.
‘Bij de officiële uitreiking van de certificaten van de kookcursus heb ik een
speech gehouden. De wethouder was onder de indruk. ‘Ik heb gezegd: “Ik
ben gewoon een jongen van de straat.” Hij hoeft niet te weten welke diploma’s ik heb. Maar ik heb hem ook gezegd: “Onderschat ons niet!”’
Door die afwisseling van halen en brengen groeien de mannen en groeit het
vadercentrum. In praktische zin: het kennis- en handelingsrepertoire van de
mannen en het centrum wordt groter. En in expressieve zin: versterking van
het individuele en collectieve gevoel van eigenwaarde.
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KENNIS OVERDRAGEN
De werkplaatsmeester is bezig met een rond kastje. De jongen met een
taakstraf en twee andere mannen kijken toe hoe hij stukjes spijker wegslijpt. Er worden gebbetjes gemaakt. Een paar meter verderop volgen zes
mannen een lascursus. Ze zijn serieus en bedachtzaam bezig. Een man
heeft volgens de leermeester een prachtig stukje laswerk geleverd. Het
werk wordt ernstig bestudeerd. Een man vraagt aan de lasser: ‘Heb je
nou eerst die buitenkanten gedaan en toen het binnenstuk?’ De lasser
knikt. De leermeester legt uit: ‘Ja precies daarom is het zo strak gelast,
moet je kijken. Vakwerk man! Je kan zo je papieren halen.’

H3

‘Ik wil graag mijn kennis en vaardigheden overdragen, in het hout bewerken maar ook andere dingen, ik heb in Leiden wel eens computerles gegeven. Toen ben ik deze kant op verhuisd en ben ik gaan zoeken zoeken
zoeken. Ik heb allerlei centra van binnen bekeken. Hoe is de sfeer, hoe
wordt het gerund? En is er een gaatje om mijn kennis en vaardigheden
over te dragen. Ik heb beroepsmatig in de houtbewerking gezeten. Na
mijn pensioen heb ik die andere kwaliteiten naar boven gehaald. Zoals
computerles en handboekbinden. Dat laatste lukte hier niet. Ik heb het
voorgesteld, maar er was geen interesse voor van de leiding. Je moet
mensen activeren en enthousiast maken voor wat je wilt doen. Maar dat
gebeurde niet, dat noemen ze in vaktermen “laten doodbloeden”, kent
u die term? En zelf heb ik het laten lopen, ik heb geen behoefte om als
een klein jongetje aan het bureau te kloppen met: mag ik alsjeblief… Op
een gegeven moment heeft Bilal me gevraagd of ik de houtbewerking
wilde doen, dat heb ik gedaan.’

Voor sommige mannen is het vadercentrum allereerst een plek waar zij
hun (vak)kennis kunnen overdragen. Een enkeling heeft een onderwijs
achtergrond, zoals de docent Nederlands die trots wijst op de oudere
Chinese meneer die in de pauze in gesprek is met een jonge Pool. Zo ver is
hij toch al met hen gekomen. Voor het merendeel zijn het mannen die zich
in hun werk of daarbuiten bepaalde kennis en vaardigheden hebben eigen
gemaakt die ze graag willen overdragen. Zoals de hierboven geciteerde man
die beroepsmatig in de houtbewerking zat en zich na zijn pensionering in
de computers en het handboekbinden heeft verdiept. Of zijn opvolger in de
werkplaats die het vak van houtbewerken afkeek van zijn vader. Of de mannen die hun levenservaring en levenswijsheid inzetten om dialogen over allerlei onderwerpen te organiseren.
De mannen die iets nieuws in het Vadercentrum geleerd hebben, laten
hun productie zien en geven graag uitleg. Daar profiteren de stagiaires en
de jongens (en enkele meisjes) met een taakstraf ook van. Ze leren in het
Vadercentrum – behalve discipline, verantwoordelijkheid nemen en over
zichzelf nadenken – ook om met liefde, aandacht en kennis van zaken een
maaltijd te maken en op te dienen. Ze maken kennis met leermeesters die
trots zijn op hun vak en die hun kennis graag overdragen, en die hen daarmee serieus nemen.
‘Vina zei tegen me: “Ik heb hier een jongere, die moet weer leren ‘s morgens gewoon opstaan, weer ritme in zijn leven hebben. Wil jij dat doen?”
Nou dat heb ik toen gedaan. Elke morgen negen uur hup we gaan die
werkplaats in, dat gaan we opruimen, poort aanvegen, poort schoonmaken, dit doen, dat doen en als dat klaar is, gaan we wat maken. En op
tijd komen. Negen uur beginnen, half elf en we hebben hard genoeg gewerkt, bakkie koffie, daarna eten. Die jongen heb ik toen opgeleid.’
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IETS NUTTIGS DOEN
‘We verdienen dan hier wel niks, maar daar gaat het niet om. We helpen
de mensen uit de buurt. Als er een kastje kapot is of een raampje of wat
dan ook.’
‘Mijn naam betekent “man van de vrede”, dat wil ik ook graag zijn. Ik
help graag in het vadercentrum.’
Vakmanschap is meesterschap. Het
vadercentrum biedt mannen een plek om
hun (soms maatschappelijk ondergewaardeerde) vakmanschap te tonen en over
te dragen. Ruimte en waardering voor
hun vakmanschap v ersterkt de mannen
in hun rol van leermeester en dat maakt
het vadercentrum ook interessant voor de
jongere generatie.
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‘We hebben verschillende buschauffeurs. Er zijn hier veel vrijwilligers, iedereen heeft andere taken en ze mogen niet meer dan 2 dagen werken;
vanwege het sjouwen, ruggenwervels verslijten. Het is vrijwilligerswerk, ik
ben ze echt dankbaar, anders krijgen wij ook geen spullen.’
Is spullen ophalen een populaire klus onder de mannen?
‘Ja ze vinden het altijd leuk. Dan zeggen ze: “We hebben heel veel mooie
spullen Mien, we hebben allemaal colbertjes, of allemaal borden. Bij het
woord ‘borden’ gaat bij mij het knopje om. Dan denk ik: nu hebben we
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iets voor mensen die echt niets hebben. Want mensen die iedere week
komen, die hebben in hun keuken al alles liggen. De spullen die erbij
komen, zijn dan voor de echte crisis. Dat zetten we apart in dozen in het
voorraadhok onder de naam van dekbedden, keukenspullen, bestek,
handdoeken, washandjes.’

Het vadercentrum geeft mannen de kans
en gelegenheid om iets voor een ander te
doen en daarmee een praktische bijdrage
te leveren aan een (gewenste) zorgzamere
en rechtvaardigere samenleving.

Voor sommigen valt ‘iets doen’ min of meer samen met ‘iets nuttigs doen’ of
iets sociaals doen. Bij iedereen geeft het doen extra voldoening als anderen
of de samenleving erbij gebaat zijn. De computerman wil kinderen helpen
die naar het voortgezet onderwijs gaan en thuis geen computer hebben.
De mensen van de weggeefwinkel willen mensen helpen die ‘echt in de
armoede zitten’. De stagiaire heeft een extra goede dag als hij acht mannen
de eerste beginselen van de computer heeft bijgebracht. De website-onderhoudsman is blij dat hij daarmee iets nuttigs kan doen in het vadercentrum.
De Iraanse vluchteling die in Nederland nooit in zijn eigen vak aan het werk
kon komen, is blij dat hij in het Vadercentrum iets te doen heeft en andere
mensen kan helpen. Iets doen in het vadercentrum wil ook zeggen: van
betekenis zijn voor anderen. Zinvol bezig zijn.

H3

Een belangrijk referentiekader daarbij is (bestrijding van) sociale ongelijkheid. Er is compassie voor mensen die van weinig geld moeten rondkomen
en voor mensen die het moeilijk en zwaar hebben. Voor de arme oude
weduwe die je niet meer de trap op kunt sturen om haar eigen plafond te
witten, maar ook voor de jongen die uit een justitiële inrichting komt en niets
heeft om zijn huis in te richten. Dat is geen verkapt schuldgevoel vanwege
de eigen comfortabele positie, er is eerder herkenning. Sommige mannen
hebben het zelf ook zwaar gehad of zitten nog steeds in de (geld)problemen;
of ze maken zich zorgen over hun kansen op een baan of over hun kleine
pensioentje. Het percentage welgestelden in het vadercentrum is laag; daar
gaan de mannen in ieder geval van uit. ‘We zijn hier allemaal gelijk, je hebt
hier geen rijke zakenmannen’, zegt iemand als in een dialoog over de liefde
het onderwerp ‘binnen je eigen stand trouwen’ wordt aangekaart.
Naast compassie en herkenning heeft iets nuttigs doen te maken met een
gevoel van rechtvaardigheid en kritiek op de sociale ongelijkheid in Nederland. De verschillen in inkomen, status en macht. Dat is een belangrijk
gespreksonderwerp in het vadercentrum.
Een gesprek met twee pensionado’s in de zithoek.
‘Je hebt mensen die minder verdienen dan het minimumsalaris. Vandaar
dat de gemeente allerlei dingen in het leven heeft geroepen, zoals omgaan met geld, budgetteren. Maar er valt niks te budgetteren als je maar
950 euro hebt en je hebt nog een kamerhuur van 500 euro en je hebt
reiskosten. Mijn zoon is chauffeur, die moet zijn eigen reiskosten betalen
om naar het punt van vertrek te komen. Dat moet ie wel van zijn inkomen
aftrekken. Die jongen moet geld meebrengen. Begrijp je wat ik bedoel.
Die werkgever zegt: “We krijgen per pakketje maar zoveel, dus ik kan
je niet meer betalen.” Ik heb zelf als touringcarchauffeur gewerkt. Die
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 agens zien er van buiten blinkmooi uit, maar als je gaat kijken wat er
w
aan de hand is, moeten ze naar de sloop. Het gaat gewoon om de poen.
En centen vertegenwoordigen macht. Zo simpel is het.’
‘Nederland heeft nooit waardering gehad voor vakmensen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland. Je moet hier altijd door de achterdeur
naar binnen. Als aannemer ging ik door de voordeur om afspraken te
maken, en moest ik door de achterdeur als we echt aan het werk gingen.
Hier in Nederland betalen ze technische vakmensen echt het laagste van
alle rijke landen. Voor een hartchirurg betalen ze weet ik veel wat, maar
een loodgieter die een lekkage repareert is niks waard.’
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INVULLING VAN HET VADERSCHAP
Tijdens een kookworkshop zien we een man samen met zijn kinderen
bezig. Groenten snijden, vlees kruiden, brooddeeg kneden. Hij doet het
voor, ze werken samen, een kind hangt aan zijn arm, een aai over de
bol, een blik van waardering en er wordt samen gelachen. Hij vertelt dat
hij drie kinderen heeft. Elke woensdagmiddag trekt hij met hen op en op
zondag gaat hij met hen zwemmen. Via vrienden had hij van deze mogelijkheid gehoord. Hij heeft samen met zijn kinderen ook een tekencursus
gedaan in het Vadercentrum. Het maakt hem blij om samen met zijn
kinderen dingen te doen.
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Door de vader-kind-activiteiten en door
de praktische omgang met stagiaires en
jongeren met een taakstraf leren mannen
in het vadercentrum al doende hoe zij
invulling kunnen geven aan het vaderschap,
in familiale en in maatschappelijke zin.

door machines en over het gebrek aan klanten- en stratenkennis bij de
huidige postbodes, de inkrimpingen en het wegsluizen van het bezuinigde
geld naar de aandeelhouders en de bonussen van de bestuurders. Hij
had gehoord dat een ex-collega iets in het Vadercentrum deed. Hij is
hem gaan opzoeken, want hij zit liever ook niet hele dagen thuis en is blij
dat hij hier iets kan doen. Inclusief het lekker samen mopperen op de
klanten van de weggeefwinkel die alles tegelijk van je willen.

	EEN OPEN PODIUM VOOR ONBENUTTE EN ONBEKENDE
KWALITEITEN

H3

Opvoeding en het vaderschap zijn in het vadercentrum geregeld onderwerp
van gesprek, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Daarnaast is het
vadercentrum een plek waar vaders iets met hun kinderen kunnen doen en
daarmee invulling kunnen geven aan hun vaderschap. Voor de een zal het
een aanvulling zijn op wat hij al gewend is om met zijn kinderen te doen,
voor de ander kan het een leerervaring zijn, een ontdekking van een manier
om een eigen band te krijgen met de kinderen, om allebei iets te leren. Zo’n
pedagogische relatie die draait om samen iets doen, iets maken, zagen
we ook terug in de omgang met stagiaires, jongeren met een taakstraf en
andere jongens waar de mannen tijdelijk opvoedingsverantwoordelijkheid
voor nemen.
‘Die taakstraffers zijn soms lastige jongens, maar ik weet precies hoe ik
met ze omga weet je, vriendelijk, maar ik zeg ook “Kijk hier is de grens.
Jij doet dit voor mij en ik wil het netjes hebben. En dan mag je zitten, anders hoef je niet te zitten. Dan ga ik het tegen Bilal zeggen.” Dan maak
ik ze bang (begint te lachen). Ik praat ook zacht met hen en rustig. Met
mij werken ze altijd.’

BEWAKEN EN VERSTERKEN VAN DE KWALITEIT
Hij woont in een dorp in het Westland, hij is zijn hele leven postsorteerder geweest voor PTT en TNT en is er een paar jaar voor zijn pensioen
uitgegaan. We praten tijdens het eten over de overname van het werk

P 56

Het vadercentrum biedt mannen de gelegenheid om iets te doen en daarmee allerlei persoonlijke en collectieve (ontwikkelings)doelen te realiseren.
Of simpelweg door iets te doen (weer) iemand te zijn. Het vadercentrum is
een open podium voor onbenutte en onbekende kwaliteiten. Ook mannen
die elders weinig kansen krijgen om hun vakmanschap en meesterschap te
tonen omdat ze niet de vereiste (Nederlandse) diploma’s hebben, en mannen die versleten of afgeschreven zijn, kunnen in het vadercentrum laten
zien wat ze kennen en kunnen en wie ze (willen) zijn. Mannen krijgen in het
vadercentrum hun eerste of zoveelste onderwijskans. Ze ontdekken nieuwe
werelden, in de buitenwereld en in zichzelf.
Om die rol van ontwikkelingsmotor en perspectiefvergroter voor een brede
groep mannen waar te (blijven) maken, moet blijvend zorg besteed worden
aan de educatieve en materiële randvoorwaarden.

DE KWALITEIT VAN LEERMIDDELEN EN LESAANBOD
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‘Het vadercentrum is mijn huis. Wanneer je wilt komen: welkom. Wil je
leren? Dan kan dat ook wel. Het zijn wel vrijwilligers dus je verwacht
niet.. je hebt nu eenmaal professionals en amateurs. Kijk je kunt hier
stap 1 zetten, en stap 2. Maar stap 3 en 4 niet; dan moet je naar een
professionele leraar of werkmeester. In de werkruimte zijn ook niet voldoende apparaten om dingen te leren, er zijn niet genoeg tesis eh tesis.
Begrijp je wat dat is?’(Ik zeg van niet. Hij pakt zijn mobiel en zoekt het
op. ‘Faciliteiten’ leest hij voor.) ‘Kijk er staat daar een piano, maar die is
niet goed en er is geen professionele pianoleraar. Maar voor het begin is
het hier heel goed, de eerste stappen kan je maken. En daarnaast is het
voor je vrije tijd heel goed.
De openheid aan aanbodzijde vraagt om ruime en flexibel inzetbare middelen
en om didactische coaching. Op een vergadering met alle vrijwilligers wordt
geconstateerd dat de gereedschappen in de werkplaats na elf jaar aan vervanging toe zijn. De kwaliteit van de andere cursussen zou eveneens gebaat
zijn bij ruimere en eigentijdsere ‘faciliteiten’. Bijvoorbeeld snellere computers
en een beamer of een whiteboard in plaats van de eeuwige kopietjes. Het is
een kwestie van geld, maar ook van ambities.
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Door kwaliteitsverbetering van de leermiddelen en de leermeesters zouden cursisten
grotere stappen vooruit kunnen zetten en
cursusgevers meer voldoening hebben van
hun (vrijwilligers)werk. Daarvoor is extra
budget en extra uren educatief vakmanschap nodig.
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Daarnaast zou er meer aandacht besteed kunnen worden aan het meesterschap. Vrijwilligerswerk is mooi, maar onderwijzen is ook een vak. Er werken
in het vadercentrum vakmensen, maar ook amateurs, ofwel liefhebbers, en
beiden zouden af en toe wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ‘Je
kunt eigenlijk niet in je eentje aan zes mensen les geven in de houtwerkplaats’, concludeerde een vrijwilliger nadat een van de cursisten zich verwond heeft aan de net geslepen beitel. ‘Hoe maak je de les voor iedereen
interessant, gegeven de grote verschillen in niveau en inzet?’ hoorden we
van een docent Engels. De docent Nederlands promoveerde zichzelf tot praktische coach van twee nieuwe docenten, zijn neef en zijn zoon. Met enige
didactische coaching zou iedereen een stapje verder kunnen zetten.

LAAGDREMPELIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND
Aan de openheid aan de vraagzijde, ofwel de laagdrempeligheid van het cursus- en activiteitenaanbod, zitten ook nadelen. Behalve grote niveauverschillen drukken verschillen in inzet en ambitie op het kwaliteitsniveau van het
cursusaanbod. Het principe is dat mensen in het vadercentrum kunnen en
mogen afhaken en weer terugkomen. ‘Je moet elke keer maar weer afwachten hoeveel er komen’, zegt een docent. ‘Soms hebben ze weer een tijdje
werk, of ze worden ziek, je kunt hier niet te veel van continuïteit uitgaan’,
zegt de coördinator. Mannen kunnen door allerlei andere besognes (tijdelijk)
weinig inzet en discipline vertonen en ze kunnen gewend zijn een agendaloos
leven te leiden.
De coördinator is iemand aan het bellen: eerst vraagt hij hoe het gaat,
er volgt een lang antwoord, daarna vertelt hij over de drie komende activiteiten in de Week van de Liefde. Woensdag koken met de kinderen,
donderdag dialoog over liefde, vrijdag film over vaderschap. Hij nodigt de
persoon aan de telefoon van harte uit om te komen. Als het telefoongesprek afgelopen is, vraag ik hem hoeveel mensen hij in een week belt.
‘Ontzettend veel mensen. Het is de belangrijkste manier van uitnodigen.
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Brieven werken niet, de helft heeft geen mail of kijkt er nooit op. Meestal
nodig ik hen een dag vantevoren uit voor een activiteit. Ze hebben geen
agenda, dus over lange tijd onthouden ze dat niet. En als je ze vier activiteiten voorlegt, kiezen ze er misschien een of helemaal geen.’ Werkt
dat ook zo bij de oudere Nederlandse mannen? ‘Nee dat is anders, die
schrijven het vaak ergens op of ze hebben een vrouw die hen eraan herinnert.’ Voor de fotografieworkshop van vanavond (maandag) heeft hij
donderdagavond gebeld, omdat hij wist dat hij er vrijdag niet aan toe zou
komen. Hoeveel hebben ja gezegd en hoeveel komen er dan? vraag ik.
‘Een stuk of tien. Als ik zelf bel, komen er dan zes, zeven, als een stagiaire belt twee of drie en als een vaste vrijwilliger belt vier. Veel mensen
kunnen geen nee zeggen, dat is cultuur. Dus ze zeggen ja. Dan vraag ik:
“Maar kan je ook echt volgende week maandag komen? Ja. En lukt het
dan om om 19.00 uur in het vadercentrum te zijn?”. Zo probeer ik wat
meer zekerheden in te bouwen.’
Er verschijnen die avond overigens twaalf mannen op de fotografie
workshop. Twee mannen (ID-ers) hebben vijf minuten vantevoren over
de workshop gehoord en zijn benieuwd naar dit nieuwe ‘cursusaanbod’.
De mannen krijgen instructie over het instellen van de camera en tips
over het nemen van actiefoto’s, die door de (professionele) fotograaf
met voorbeeldfoto’s op schrift zijn gesteld en in mapjes gebundeld. Na
de late pauze komen een paar mannen niet meer opdagen. Aan het eind
maken we de afspraak voor een workshop fotoshoppen over drie weken.
In de tussentijd zullen de mannen foto’s van activiteiten in het vader
centrum maken, bedoeld voor dit boek. De coördinator heeft hen weer
een paar dagen vantevoren gebeld. Er komen vier mannen, zonder foto’s.
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BEWAKEN VAN DIVERSITEIT IN AMBITIENIVEAU
Het moeilijk nee-zeggen is wellicht onderdeel van een ‘cultuur’ die nog uit
het land van herkomst stamt. Maar het agendaloze en ongedisciplineerde
is een habitus, een ingesleten vanzelfsprekende manier van doen, die net
zo goed gesitueerd kan worden in het verlangen van pensionado’s om zich
wat minder te ‘binden’, en in een bepaalde werkloosheidscultuur. Met die
individualistisch-opportunistische werkloosheidscultuur wordt het vadercentrum soms ook geconfronteerd bij mannen die ‘verplicht’ een cursus volgen
als onderdeel van een inburgerings- of taalcursus.
In het computerlokaal is de docent bezig de cursus uit te leggen aan een
nieuwe groep. Acht mannen, veertigers en vijftigers van allerlei komaf.
Dan komt de coördinator, hij wil eerst weten wie van de mannen op zijn
lijst aanwezig zijn, want dan gaat hij de overige mannen opbellen. Eén
man staat niet op zijn lijst, maar – legt hij uit – hij mag toch blijven omdat
anderen niet gekomen zijn. De docent gaat verder, maar na tien minuten
staat de coördinator weer in het lokaal. Hij legt uit dat de cursus tien
euro kost, en dat het Vadercentrum dat geld alleen al nodig heeft voor
alle kopieën. Een paar mannen hebben het geld niet bij zich, ze mogen
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later betalen. Drie mannen geven hem een formulier mee. Ze zijn ‘door
de gemeente’ gestuurd om een cursus te volgen. Er is heen en weer geloop. Een man komt opgewonden terug in het lokaal. Hij is boos omdat
hij geen handtekening krijgt op zijn formulier omdat hij niet betaalt. Als
de coördinator weer in het lokaal verschijnt, biedt de man aan om vijftig cent te betalen voor een handtekening, maar dat aanbod wordt niet
geaccepteerd. De man wordt nog bozer. De andere mannen weten niet
zo goed wat ze ervan moeten denken. De docent zegt tegen de man dat
hij gewoon aan de les kan beginnen en volgende week betalen. Dat wil
hij niet, hij wil die handtekening. Hij gaat met tranen in zijn ogen (drift,
verdriet?) weg. Later vertelt de coördinator me, dat hij dit ook heel akelig
vindt, maar dat hij net iets te vaak heeft meegemaakt dat mensen even
een handtekening komen ophalen en dan nooit meer komen. Bij de inschrijving proberen ze een goed beeld te krijgen van de motivatie van de
cursist, maar dat lukt niet altijd.
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De ongelijke motivatie en inzet van de cursisten en het rommelige verloop
van de cursussen is inherent aan de laagdrempeligheid waarvoor het vadercentrum kiest, maar verdient desondanks aandacht. Temeer daar het vadercentrum in de toekomst te maken kan krijgen met mannen die verplicht worden om een tegenprestatie te leveren voor hun bijstandsuitkering. Het risico
van kwaliteitsverlies is dat de mannen met ambitie, de mannen die echt
iets willen leren, afhaken. Dan verdwijnt de mix van jong en oud, hoog- en
laagopgeleid, mannen met en zonder baan, vakmannen en zoekende mannen, en wordt het vadercentrum alsnog een plek waar mensen meer bezig
gehouden worden dan bezig zijn. Dan verdwijnt de bijzondere mix van halen
en brengen. Om een dynamisch activiteitencentrum te blijven, een plek waar
je iets (nuttigs) kunt doen en waar je iets kunt leren, is het belangrijk om
eisen aan deelnemers te blijven stellen, ook als dat af en toe ruzie oplevert.
Daarnaast is het slim om af en toe iets extra’s, aparts of nieuws te organiseren voor mannen die verder of meer willen dan het basisniveau dat nu
geboden wordt. In de woorden van de twee Turkse jongemannen die hiervoor
geciteerd worden: af en toe iets op niveau 3 of 4, de piano laten stemmen
en op zoek gaan naar een goede muzikant die les kan geven. Er zou geworven kunnen worden onder de babyboomers die de arbeidsmarkt aan het
verlaten zijn en die hun vrije tijd en talenten zinvol willen besteden.

	DOORONTWIKKELING VAN HET VADERCENTRUM OP BASIS
VAN ‘ZELF DOEN’
Deze voorgestelde ontwikkeling en kwaliteitsbewaking is niet hetzelfde als de
‘programmering’ waarover de leidinggevende van de welzijnsinstelling in het
gesprek van het bestuur van de Haagse Vaders met de vrijwilligers sprak. Hij
had het over een programmering van een multifunctioneel centrum aan het
Jonckbloetplein waarin de activiteiten van het vadercentrum een plaats kunnen krijgen; en waarin de mannen – als zijnde de dragers van een al functionerend ‘opleidingscentrum’ – ingeschakeld kunnen worden om de bege-
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Laagdrempelig is niet hetzelfde als vrijblijvend. Daarom vraagt het vadercentrum inzet van iedereen. Om de diversiteit van de deelnemers en de mix van
halen en brengen te bewaken, zouden
er – met gebruikmaking van de nieuwe
generatie hogeropgeleide pensionado’s
– ook activiteiten voor ‘gevorderden’
aangeboden kunnen worden.
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leiding en educatie van jongeren in Laak te verzorgen. Zo’n idee gaat voorbij
aan de door ons vastgestelde kern van ‘iets doen’: het gezamenlijk runnen
en tegelijkertijd creëren van de identiteit van het vadercentrum. Het ‘zelf
doen’ in plaats van het ‘meedoen’. Mannen vullen zelf het vadercentrum in,
niet met subsidievoorwaarden of een nieuw beleidsmantra als richtlijn, maar
in het dagelijkse doen. Zij doen dat op basis van hun ambities, kwaliteiten
en betrokkenheden, inclusief de beperkingen die daaraan vast zitten. Aan die
beperkingen kan en moet echter wel wat gedaan worden. Bijvoorbeeld door
een educatief geschoold iemand naast de coördinator te zetten, want petje
af voor het programma wat dagelijks gerealiseerd wordt, maar om dat allemaal op je eentje te coördineren, dat is eigenlijk niet ‘te doen’.
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Mannen zorgen voor het inkomen en vrouwen voor het huishouden en de
kinderen. Dat was in Nederland tot voor kort het ideaal en – als het financieel mogelijk was – de praktijk. Tegenwoordig vindt men dat het betaalde
werk en de zorgtaken thuis gelijker verdeeld zouden moeten zijn. De praktijk verandert echter maar langzaam, door de cultuur of omdat mannen en
vrouwen anders biologisch geprogrammeerd zijn, daar zijn de meningen over
verdeeld. Beelden zijn hardnekkig: bij ‘een echt mannenhuishouden’ denken
mensen eerder aan stapels afwas dan aan een bloemstukje en gehaakte
kleedjes op tafel. Mannen zijn van doen en vrouwen zijn van luisteren en
praten, ook zo’n standaardbeeld.
In het vadercentrum zagen wij andere beelden en praktijken. Het vadercentrum is een mannenhuishouden, alle voorkomende werkzaamheden worden
door mannen gedaan. Er staan geen vrouwen achter het aanrecht en in
het schoonmaakhok. Toch ziet het er allemaal tip top verzorgd uit. De keuken is hygiënisch schoon, het naaiatelier en de werkplaats zijn altijd netjes
opgeruimd en op de tafels in de ontmoetingsruimte liggen kleedjes en staan
plantjes. Het vadercentrum functioneert als publiek domein dat wekelijks
door honderden mannen wordt bezocht. Het is geen anonieme plek; het is
een ruimte waar mannen iets samen doen, waar dagelijks gegeten wordt,
waar aandacht voor elkaar is en waar rekening met elkaar wordt gehouden.
Er zijn vader- en kind activiteiten en de mannen begeleiden jongens die
stage lopen of een taakstraf vervullen.
Dit alles vraagt om een solidaire houding van mannen ten opzichte van
elkaar, ten opzichte van nieuwe bezoekers en ten opzichte van het vadercentrum als plek. Een goed functionerend vadercentrum vraagt om zorgend
gedrag, dat zagen wij ook gebeuren en daar gaat dit hoofdstuk over. Hoe
zorgen mannen, tussen wie en waarvoor wordt er gezorgd en wat maakt dat
de mannen voor elkaar en voor hun omgeving zorgen?
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ZORG BIJ HET SAMENWERKEN
Voor de weggeefwinkel is het een drukte van belang. Er moet een grote
bus geparkeerd worden. De ID-er roept: ‘Nog meer naar achteren!’ De
bus wordt voorzichtig in het parkeervak geloodst op aanwijzing van een
groepje mannen en de ID-er. Als de bus geparkeerd is, begeeft het gezelschap zich grappend naar binnen. In het gangpad staat een grote kast,
die moet de bus in. Een oude man geeft instructies, de kast wordt vakkundig vastgepakt en verschoven, ook de ID-er schuift een stukje mee.

P 65

In het vadercentrum creëren mannen met
elkaar een positieve bedrijfscultuur. Niet de
concurrentie, maar samenwerking, elkaar
helpen en erkenning van ieders kwaliteiten
voeren er de boventoon.
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Een van de vaste koks heeft gekookt. Iemand zegt dat ik ook wat mag
gaan halen. We lopen naar de keuken. Daar staat een man achter een
paar grote pannen. Hij wijst me vriendelijk waar ik een bord kan pakken
en schept voor me op. De andere man wijst waar het bestek ligt. In de
ontmoetingsruimte is het rustig, er hangt een gemoedelijke stemming.
Het ruikt heerlijk naar tropisch eten. Iedereen eet op zijn eigen tempo,
mannen schuiven af en aan. Er worden complimenten gemaakt over de
maaltijd. ‘Als hij kookt dan wordt er heet gegeten!’ merkt iemand enthousiast op. Er wordt gelachen.
In het vadercentrum heerst bedrijvigheid. Gezamenlijk wordt er zorg gedragen voor een positieve werk- en leeromgeving. Er worden competenties
benoemd, complimenten gemaakt en waardering uitgesproken. Geen harde
concurrerende conversatie, maar trots mogen en kunnen zijn op je prestaties
en van elkaar willen leren. Het gaat er ongedwongen aan toe en er mogen
fouten gemaakt worden. De mannen letten op elkaar en bieden zo nodig
hun hulp of hun talent aan; en ze gaan zorgvuldig met elkaars spullen en
materialen om.

DE GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Elke werkdag (behalve woensdag, dan maakt Resto Vanharte gebruik van
het vadercentrum) wordt er gekookt en stipt om 17.00 uur wordt de maaltijd
geserveerd aan iedereen die op dat moment als vrijwilliger, beroepskracht,
stagiaire of onderzoeker bezig is. Hoewel het volkomen geaccepteerd is om
snel te eten en weer te vertrekken en de levendigheid per tafel kan verschillen, is het een moment waarop mensen met verschillende bezigheden en
betrokkenheden bij het vadercentrum even bij en door elkaar zitten en met
elkaar ervaringen, informatie, meningen en grappen uitwisselen.
Het is 17.00 uur, iedereen beweegt zich richting de gedekte tafels. De
ID-er zit alleen aan tafel, ik ga bij hem zitten en gebruik deze gelegen-
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heid om hem te vragen of hij interviews wil afnemen. Er komt een man
bij onze tafel staan, of hij bij ons mag komen zitten. Zit, gebaart de IDer met een glimlach. ‘Kennen jullie elkaar?’ Dat blijkt niet zo te zijn. De
ID-er pakt een kopje soep van een andere tafel weg, ik pak bestek en
we zetten het voor de nieuwkomer neer. ‘Thank you.’ We beginnen onze
soep te eten. Dan komt S, een geregelde bezoeker aangelopen: ‘Mag ik
hierbij?’ Hij kijkt rond en houdt zijn blik vast op de laatst aangeschoven
man. Hij heeft een bord met brood en aardappelpuree bij zich. ‘Er zit kip
in de soep’, legt hij uit. Hij is Hindoestaans en vegetariër. Ik heb eerder
met hem gesproken en kom op het idee om hem ook te vragen om mee
te doen met de interviews. ‘O, dan moet ik mensen wat vragen?’ Hij gaat
gelijk van start en vraagt aan zijn buurman: ‘Heeft u hobby’s? Ik hou
van muziek, televisie kijken, fitness en u?’ Er ontspint zich een ‘vraaggesprek’ dat vooral over muziek en religie gaat. Zijn buurman komt uit
Ghana, houdt van gospelmuziek en is lid van de Pinkstergemeente. ‘Oh
Pinksteren, dat ze in tongen praten,’ reageert S. ‘Weet je, ik weet hoe
dat komt. Ze hebben namelijk hersenonderzoek gedaan en het heeft met
de hersenstructuur en met de neuronen te maken. De poort naar begrip,
tijd en ruimte valt dan tijdelijk weg. Mind over matter? Ken je dat? Van
Uri G
 eller, die laat lepels buigen.’ De Ghanese man glimlacht vriendelijk.
Intussen is de coördinator ook aangeschoven; en een Marokkaanse jongen van een jaar of 15. Zes tafelgenoten en zes etnische achtergronden.
De gezamenlijke maaltijd is een belangrijk onderdeel van het vadercentrum.
Per dag maken er zo’n dertig vrijwilligers gebruik van. Het eten is eenvoudig,
gezond en voedzaam en er wordt rekening gehouden met (di)eetvoorschriften. De maaltijden worden door een mix van mannen en jongeren met zorg
bereid. Er wordt gelet op een eerlijke verdeling.
Een ID-er: ‘Als iemand veel eten pakt en een ander een klein beetje heeft,
die het echt nodig heeft, dan word ik boos. Een keertje kan ik het door de
vingers zien, maar als het steeds gebeurt, dan zeg ik er wat van.’
Samen eten betekent ook zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt.
De maaltijd is een moment van ontmoeting, om grappen uit te delen en
elkaar op stang te jagen of om een praatje te maken. Voor sommigen speelt
het economische aspect mee en is de maaltijd een beloning in natura. Oog
hebben voor vrijwilligers die het financieel minder goed hebben, krijgt hier
een praktische betekenis.
Daarnaast biedt de maaltijd structuur aan het dagelijks werk van stagiaires
en de jongens met een taakstraf. We zagen ze gedreven aan het werk, met
het versjouwen van de tafels, de afwas, het poetsen van de keuken en het
boenen van de vloer. Stoer met een theedoek nonchalant over de schouders, inspecterend, vlot en snel als echte horecamannen. Volgens de coördinator leren deze jongens het meeste door samen dingen te doen en elkaar
te helpen. Huishoudelijke taken horen erbij. Volgens een ID-er hebben veel
mannen in het vadercentrum geleerd om ook thuis te helpen bij huishoudelijk werk. De verzorging van de maaltijd heeft dus ook een emancipatoir
element.
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De maaltijd is een ontmoetings
gelegenheid, draagt bij aan een bedrijvige
sfeer, helpt bij armoedebestrijding, zorgt
dat men kan delen, biedt kansen aan
stagiaires en jongeren om mee te doen en
te leren en het is een middel om mannen
en jongens bezig te laten zijn met het huishouden.

ELKAAR HELPEN

H4

Een jonge man is geïnteresseerd in glas graveren. Hij heeft een gegraveerde spiegel gezien en wil er meer van weten. De glasgraveur pakt een
spiegel, draait deze om en zegt:
‘Kijk zie je, ik heb eerst aan de achterkant gefreesd en daarna heb ik
het geverfd.’ Hij draait de spiegel weer terug en vervolgt: ‘Dan krijg je dit
effect. De letters doe ik aan de voorkant, dan ontstaat er een beetje een
3d effect.
‘Mooi, heel mooi.’
‘En zo heb ik dat ook met dat hart gedaan en die vlammen.’
‘Oh ja, nee nu begrijp ik het.’
‘We kunnen samen een spiegel gaan kopen, of je koopt er zelf een. Ik wil
je altijd helpen.’
‘Dank je, dank je.’
‘Ik heb ook nog een heel andere spiegel gemaakt. Die ligt in de kledingwinkel. Zal ik het even laten zien?’ De man knikt, samen lopen ze er naar
toe.
‘Zo dat is echt prachtig, roept de man uit, dank je wel, nu weet ik meer!’
We treffen twee mannen in de werkplaats. Ze vertellen dat ze mensen
helpen met klusjes. Bijvoorbeeld met het repareren van een fiets. ‘We
leren ze om het de volgende keer zelf te doen.’ Ze helpen vaste bezoekers van het vadercentrum en mensen uit de buurt.
De ID-er van de Weggeefwinkel wijst op een mooie ronde tafel, met
een wit tafelkleed, een prachtig servies en chique stoelen eromheen.
‘Dit mag iemand morgen in zijn geheel meenemen, tenzij diegene het
afgelopen half jaar al een keer zo iets groots heeft meegenomen,’ vertelt
ze trots.
Een oud-vrijwilliger: ‘Ik heb ook mensen gezien die het niet zo goed voor
elkaar hebben. Die in de schuldsanering zaten, mensen met problemen
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en die hier komen omdat ze onze hulp nodig hebben. Ik heb daar steeds
aan bijgedragen en altijd gevraagd: “kan ik je helpen?”. Zo heb ik heel
wat mannen voorbij zien komen. Mensen die tijdelijk werkeloos waren en
hier kon je toch wel via de computer kijken wat je kon doen.’
Mannen bieden elkaar praktische hulp. Zij helpen elkaar met advies, pakken
gezamenlijk iets op en delen technisch inzicht. Veel mannen helpen mee als
er een grote activiteit wordt georganiseerd. In de werkplaats houdt een stagiaire geduldig een stuk hout vast voor een oude man die cijfers uit een plank
probeert te zagen. Een man geeft aanwijzingen hoe een geluidsbox het beste
opgehangen kan worden.
Een nieuwe bezoeker van het vadercentrum vertelt dat hij het verkeerde pad
was opgegaan en besloten heeft om een nieuw, serieuzer leven te beginnen,
weg van zijn oude wereld. Ruzie met zijn vrouw, geldproblemen en schulden
lossen echter niet vanzelf op. Een vrijwilliger die hem tegenkwam zei: ‘Jij
moet maar eens in het vadercentrum wat gaan doen.’ Diezelfde man heeft
nu een kinderfiets voor hem geregeld, vertelt hij zichtbaar ontroerd. Het is
een praktische handreiking die voor hem van grote betekenis blijkt te zijn.
De ID-er van de weggeefwinkel installeert wekelijks een stukje interieur.
Complete slaapkamer-, eetkamer- en woonkamerinrichtingen worden meegegeven aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Hiermee doet zij iets
extra’s, spullen staan niet plompverloren op elkaar gestapeld, er wordt zorg
aan besteed en er wordt gezorgd dat ze op de goede plek terecht komen.
De mannen helpen elkaar soms op weg bij het vinden van werk, via de
computer of via het grote netwerk dat het vadercentrum heeft. Al wordt het
steeds moeilijker een baan te vinden. Een jonge man vertelt: ‘Ik ben sinds
drie weken mijn baan kwijt. Ik was ijzervlechter maar mijn baas wil de goedkoopste mankracht hebben. Nu heeft hij veertig mensen uit Griekenland
gehaald, die willen voor bijna niets werken.’
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In het vadercentrum kunnen mannen terecht voor informatie, hulp en advies.
Enkele oud-stagiaires komen wekelijks na schooltijd langs om mannen te
helpen met hun papieren. Twee advocates houden op vrijwillige basis spreekuur. Zij zijn dat gaan doen omdat zij in hun professionele praktijk mensen
tegenkomen die diep in de problemen zitten. Zij willen met hun spreekuur
voorkomen dat dit zover komt. Elke woensdagavond is er een Pools spreekuur. Een jonge Poolse vrouw nam dit initiatief op vrijwillige basis. Inmiddels
is het een betaalde functie binnen de welzijnsinstelling. Op dit spreekuur
komen vaak jonge Polen af met vragen over onderwijs voor hun kinderen,
wonen, werk, belastingzaken, verzekeringen enzovoort. Door de geboden
hulp en informatie staan zij ook sterker tegenover malafide huisbazen en
arbeidspraktijken.
In het vadercentrum staan veel mannen open voor vragen van mensen
die voor het eerst binnenlopen. Het is onderdeel van de bedrijfscultuur om
nieuwkomers op te vangen. Er is altijd internet beschikbaar, zodat mensen
zelf op zoek kunnen gaan naar antwoorden op hun vragen.
Elkaar helpen reikt in het vadercentrum verder dan een betrekkelijk
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 fgesloten clubje mensen dat onderling zaken regelt voor elkaar. De vrijwila
ligers van het vadercentrum willen er zijn voor elkaar, bezoekers, passanten
en voor hun buurt, dat is hun handelsmerk.

AANDACHT
‘Het is sowieso een duwtje in de rug op het gebied van sociale contacten, want je komt heel veel mensen tegen. Je kunt je ei kwijt, althans bij
sommige mensen wel en bij sommige mensen niet. Je moet wel weten
wie je vertrouwt. Dus dan kan je ook je verhaal kwijt. Dus dat vind ik wel
positief. Maar de klik moet aanwezig zijn, dan kan je de persoon door en
door vertrouwen. Ongeacht de cultuur en afkomst. Dat vind ik heel mooi.’
‘Ik ben niet de enige met problemen. Afgelopen maandag kwam er een
man langs, hij was net gescheiden en hij gaf zijn vrouw de schuld. Voor
mij is dat helemaal verkeerd, dat hij zo over zijn vrouw sprak. Maar het
heeft tijd nodig. Ik kan hem hulp bieden, hij is overstuur, boos en toestanden. En dat gaat langzaam, langzaam. Je probeert zijn situatie te
begrijpen en het langzaam op te bouwen. Ik vertel ook mijn verhaal en
dan beseft zo’n man: hee, jij hebt het ook zwaar gehad.’

H4

‘Ja de sfeer onderling is heel fijn. Dat je met elkaar omgaat van mens tot
mens, dat is natuurlijk heel fijn. Als je elkaar respecteert en waardeert
als man, als mens, kom je verder dan als je gaat zitten zuchten, jij bent
moslim en dergelijke dingen.’
In het onderlinge contact varieert aandacht van kortstondige anekdotische
gebeurtenissen tot serieuze gesprekken over levenskwesties. In het voorbijgaan geeft een vrijwilliger een man een tik op zijn pet: ‘Zo ouwe!’, gevolgd
door kort oogcontact en samen lachen. Een moment van kennen en gekend
worden.
Aandacht toont zich ook in bezorgdheid, belangstelling en meeleven met
elkaar. Geleefde en gedeelde levensverhalen kwijt kunnen, delen en soms
beseffen dat je niet de enige bent die ergens mee rond loopt. Gesprekken,

Praktische en informatieve hulp bieden is
een vanzelfsprekende cultuur in het vadercentrum die veel verder reikt dan hulp aan
de eigen groep. Mannen kunnen er dagelijks (van 13.00 - 21.00 uur) altijd terecht
met hun vragen en er worden specifieke
spreekuren gehouden.
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In het vadercentrum varieert aandacht van
kort oogcontact tot serieuze gesprekken.
Mannen delen hun successen en hun moeilijkheden. Ze kunnen er hun zinnen verzetten, afleiding zoeken en even niet bezig
zijn met (zware) levensomstandigheden. In
het vadercentrum staan niet de problemen
maar de mensen centraal.

spontaan, tussen het werken door en soms de klus even neergelegd om
elkaar goed te verstaan en te begrijpen. Aandacht is in het vadercentrum
een vanzelfsprekende aangelegenheid. Ieder mens heeft weleens wat en we
komen allemaal voor dilemma’s te staan. Niet alleen succesverhalen, ook
situaties die minder goed zijn gegaan, worden gedeeld. Een man vertelt dat
hij zijn bedrijf overgedaan heeft aan zijn zoon, hij had er al geen goed gevoel
over en het is uiteindelijk niet goed gegaan. Een andere man vertelt dat
zijn dochter verliefd werd op de verkeerde man. Ze verloor haar interesse in
school, ging trouwen (wat hem een vermogen kostte) en na anderhalf jaar
scheiden. ‘Het is haar eigen verantwoordelijkheid en ze moet haar eigen
fouten maken. Maar het heeft een grote invloed op de gemeenschap. En dat
is heel hard, als je je best hebt gedaan.’ Bij het delen van dergelijke verhalen
kunnen de mannen rekenen op elkaars begrip.
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Daarnaast biedt het vadercentrum de gelegenheid om even niet bezig te zijn
met zware levensomstandigheden. De ID-er van de Weggeefwinkel vertelde
over een vrijwilliger die enorm in de misère zit: ‘Ze is hier door het werk
helemaal opgebloeid!’ Ze had haar bewust gevraagd om vrijwilligerswerk te
komen doen om haar zinnen eens te verzetten. Aandacht betekent ook kijken waar iemand aan toe is, aanknopingspunten zoeken om bij aan te haken
en oog hebben voor iemands drijfveren en competenties. Een man kwam
dakloos binnen, daar ging in de eerste plaats zorg en aandacht naar uit. Nu
dat allemaal geregeld is, heeft hij zich ontwikkeld tot een hulpvaardige man
die graag een klusje doet voor anderen.
Er zijn mannen die door zorginstanties naar het vadercentrum worden doorverwezen. Deze mensen worden niet als patiënten gezien of zo behandeld.
In het vadercentrum zien mensen elkaar niet als probleemfiguren, of als
mensen met een (psychiatrisch) ziektebeeld, moeilijk gedrag of sociaal of
maatschappelijk niet of minder gelukt. De mannen zien elkaar als unieke
personen, vaders, mannen die werken of gewerkt hebben, jong en een toekomst voor zich, midden in het leven of oud en op zoek naar of bezig met
een nieuwe levensinvulling. Mannen met eigen levensverhalen en soms ook
met (ernstige) zorgen en problemen. Daar is aandacht voor en daar wordt
tijd aan besteed, maar de ander is altijd veel meer dan een ‘probleem’.
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VADERS EN ZONEN
Een vrijwilliger loopt op een jongen af die bij het vadercentrum zijn taakstraf vervult en zegt: ‘Je moet die container wel helemaal achteraan op
het achterpad zetten, bij het hek.’
‘Daar is geen licht.’
‘Hij moet daar toch heen.’
‘Maar je ziet niks, het is donker.’
De vrijwilliger vrolijk sarrend: ‘Durf je niet!?’ Hij maakt een uitnodigend
gebaar en wenkt: ‘Kom nou maar.’ De jongen lacht en samen lopen ze
weg. Even later komt de jongen terug en gaat bij me zitten. Ik vraag: ‘En,
is het gelukt?’ De jongen: ‘Ja, maar het is daar wel donker.’
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Tijdens het Couscouskletscafé is het veel te druk om de geplande dialoog over vaders en zonen te realiseren. Er zitten mannen en jongens in
alle hoeken en gaten van de grote zaal, ze kunnen elkaar niet zien en de
draadloze microfoon heeft onvoldoende bereik. Maar de coördinator let
op andere zaken. Hij ziet tien jongens met een taakstraf het hele gezelschap bedienen en de boel weer afruimen. Ook de jongen waar hij die
middag nog apart mee gesproken heeft over zijn houding. ‘Ik heb hem
gezegd: “Je moet mensen aankijken, niet voor mij, maar om verder te
komen in het leven.” Vanavond kwam hij speciaal naar me toe om me te
bedanken.’ Op weg naar zijn kantoor spreekt hij een andere jongen aan
die een beetje lusteloos tegen een muur hangt: ‘Je moet zelf initiatief
nemen, niet naar anderen wijzen.’ Bij de eindinspectie van de gewerkte
uren vraagt deze jongen of hij zijn taakstraf ergens anders mag afmaken.
‘Bespreek dat maar met je begeleider,’ zegt de coördinator.
Een vrijwilliger vertelt: ‘Je moet goed luisteren naar je kind en op hun
niveau praten. Het gaat om de omgang en de aandacht verdelen en kinderen in hun waarde laten. Ik ben erg gedisciplineerd opgevoed, altijd
huiswerk maken. Maar kinderen moeten ook leuke dingen doen, dans,
sport of een film kijken.’
Jongeren worden in het vadercentrum niet als een aparte groep gezien. Ze
maken er deel van uit, ze hebben inspraak en een eigen inbreng. Het meedoen biedt hen mogelijkheden om op een positieve manier ergens bij te
horen en te leren van volwassenen/ouderen. Andersom kunnen volwassenen/
ouderen hun beelden over hen bij stellen en ook van hen leren.
In het vadercentrum zijn meestal stagiaires aanwezig. Die worden benaderd
als jonge mannen die een duwtje in de rug nodig hebben naar het volwassen worden. Er wordt naar hen geluisterd en zij worden serieus genomen.
De mannen nemen soms een opvoedende rol op zich. Je hoeft niet alles te
weten, je mag huilen en je mag bang zijn. Ze leren de jongens om rekening
te houden met anderen. En ze leren dat huishoudelijke taken erbij horen en
dat je die op je eigen mannelijke manier kunt invullen.
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Een stagiaire vertelt dat hij deze week verschillende mensen geholpen heeft
met de computer. Op woensdag- en donderdagavond heeft hij zeven tot acht
beginners. Mensen die echt nog niks van de computer afweten. En hij heeft
deze week de printer gemaakt. Hij is trots. De mannen luisteren en knikken
waarderend mee.
Jongeren met een taakstraf mogen zich voorstellen als stagiaire, maar deden
dat vaak niet. ‘Ik kan wel zeggen dat ik stagiaire ben, maar zo is het niet. En
ik begrijp ook wel dat de mensen boos zijn om wat ik heb gedaan.’ Een ID-er
vertelt dat bepaalde jongens lastig zijn, hij praat met hen en hij stelt grenzen. Ze moeten weten wat ze wel en niet kunnen doen in het vadercentrum.
Sommige jongens ziet hij terug en in anderen heeft hij een zwaar hoofd,
maar er zijn ook jongens waar het goed mee komt. Zij zien in dat ze een
fout hebben gemaakt en praten daarover. ‘Een jongen begon te huilen en ik
weet gewoon, die komt nooit meer, die gaat die fout nooit meer maken.’ Het
vadercentrum is voor zo’n jongen een positieve ervaring.
Een jongen vertelt: ‘Dit hier is een goede plek, iedereen helpt elkaar. Het is
hartstikke mooi, prachtig wat hier gebeurt. Maar ik zeg wel heel eerlijk, als
ik klaar ben, dan kom ik hier niet meer. Ik ben wel blij dat ik hier terecht ben
gekomen.’ Voor hem is het vadercentrum een tijdelijke leerschool, als zijn
straf erop zit gaat hij met positieve bagage zijn eigen weg.
In het vadercentrum worden vader- en kindactiviteiten georganiseerd. Jaarlijks is er een kampweek, wekelijks gaan vaders met hun kinderen zwemmen
en op woensdagmiddagen worden activiteiten ondernomen of uitjes georganiseerd. Samen koken, samen tekenen of naar een museum, de dierentuin
of een educatief project. We zagen zorgzame vaders die plezier hadden in
het samen zijn met hun kinderen en het samen dingen doen. Vaders die
grapjes maakten, serieus samen werkten, hun waardering toonden, complimentjes maakten of een liefdevolle aanraking. Kinderen leren spelenderwijs
bij de grote mensenwereld te horen. Als een kind in zijn vinger snijdt tijdens
een kookworkshop roept de kok enthousiast uit: ‘Nu ben je een échte kok
met een snijwond en alles!’
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De mannen praten met elkaar over hun opvoeding vroeger en hun opvoedingspraktijk nu; spontaan tussen de bedrijven door of middels een georganiseerde dialoog. Tijdens een dialoogbijeenkomst over opvoeden delen mannen succesverhalen over hun kinderen die HBO en universitaire opleidingen
hebben gevolgd en maatschappelijk succesvol zijn. Dat wordt doorbroken
door een deelnemer: ‘Het gaat hier de hele tijd over opleidingen. Een kind
kan ook schilder worden. Niet iedereen kan naar het HBO of de universiteit.
Maar je kunt wel goed worden in je vak en respect hebben voor je buren,
dan ben je geslaagd.’ Hiermee brengt hij een nieuw perspectief in de dialoog
die ruimte biedt aan een andere deelnemer. Hij reageert: ‘Ja, ja het klopt, ik
ben niet helemaal geslaagd. Het gaat ook om het kind gelukkig maken.’
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ZORG VOOR DE BUURT
Het Marokkaanse buurtvaderproject ‘Al Wasl’ (bemiddeling) is elf jaar
geleden opgezet vanuit het vadercentrum. De mannen kwamen zelf
op dat idee naar aanleiding van rellen in Amsterdam.
Er zijn vijfentwintig buurtvaders actief in het project, waaronder drie
ID-ers. Zo’n vijf, zes buurtvaders gaan twee keer per week de straat
op en zoeken plekken op waar jongeren zich ophouden. Tijdens oud
en nieuw en EK voetbal gaan zij extra de straat op. Zij willen op deze
wijze bijdragen aan een prettige buurt. Zij bouwen vertrouwensrelaties
met jongeren op en spreken hen eventueel aan op hun gedrag. De
jongeren worden soms uitgenodigd in het vadercentrum en op weg
geholpen met het vinden van stage, werk of andere zaken die bij hen
spelen. De buurtvaders willen een brugfunctie vervullen tussen de
Marokkaanse gemeenschap en de maatschappij en werken samen
met verschillende instanties zoals scholen en de politie. Ze hebben
goede contacten met de Moskee en spreken daar met ouders over
hun kinderen. Deze ouders leren zodoende hoe hun kinderen zich
gedragen als zij er niet bij zijn en kunnen hen daar dan gemakkelijker
over aanspreken.
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Bij buurtactiviteiten leveren de buurtvaders hand en spandiensten.
‘Soms als er straatfeesten zijn, dan zijn we erbij. Als er bijvoorbeeld
een luchtkussen is en er is weinig personeel, dan staan er een paar
van ons bij. Stel dat er een rij van tachtig kinderen staat, dan willen ze
allemaal tegelijk. Dus dan staan wij bij de ingang, vijf minuten en dan
de volgende groep.’ Ook de kinderboerderij kan altijd een beroep op
hen doen.

Het vadercentrum wil een hulpvaardige en
gastvrije buurtgenoot zijn. Het heeft goede
contacten met de omwonenden opgebouwd
en doet altijd mee met wijkevenementen.
De buurtvaders leveren een extra bijdrage
door ’s avonds de straat op te gaan en contacten te leggen met jongeren. Ze spreken
hen aan op gedrag en helpen hen zo nodig
met zaken die bij hen spelen. Ze vervullen
een brugfunctie naar instellingen en ouders
en leveren hand en spandiensten t ijdens
wijkfeesten en andere e
 venementen.

Hoewel niet alle vrijwilligers in de directe omgeving van het vadercentrum
wonen, zijn er in de loop van de tijd goede contacten opgebouwd met de
buurt. Sommige buren die in eerste instantie niet blij waren met de komst,
zijn zelfs actief betrokken geraakt bij het vadercentrum. Een Hindostaanse
buurvrouw komt regelmatig op de koffie. Tijdens een dialoog over liefde zegt
iemand: ‘Liefde is ook: sneeuw opruimen voor je buren. Opletten of iemand
ziek is. Iets doen voor de samenleving.’ Vrijwilligers doen kleine klusjes voor
bewoners in de buurt. Heeft iemand een lekke band, dan kan dat tegen
onkostenvergoeding worden gerepareerd. Voor mensen die dat zelf niet kunnen, wordt weleens een plafonnetje gewit.
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VEELSTEMMIGE MENINGSUITING
Zorg is intergenerationeel in het vadercentrum. Kinderen en jongeren worden
beschouwd als jonge mensen in ontwikkeling die zorg en aandacht verdienen. Door
vader- en kindactiviteiten te organiseren,
kunnen mannen plezier beleven aan hun
vaderschap. Mannen nemen een ‘vaderrol’
op zich door jongeren mee te nemen in het
dagelijkse reilen en zeilen, jongeren helpen
mannen met hun papieren en met de computer. Door – georganiseerd en ongeorganiseerd – met elkaar over opvoeding te praten, ontwikkelen ze hun pedagogische normen en waarden, en hun perspectieven op
‘een goede toekomst’ voor hun kinderen.
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‘Liefde is balanceren tussen vrijheid en gebondenheid, tussen macht en
kwetsbaarheid, tussen delen van lasten en lusten. Mannen zijn bang dat
ze kwetsbaar worden als ze aan een vrouw kenbaar maken dat ze verliefd
zijn.’
‘Je hebt andere liefdes waar mannen wel over kunnen praten: liefde voor
een auto bijvoorbeeld, maar liefde voor vrouwen niet.’
‘Verliefd worden op een auto noem ik geen liefde. Dat is begeerte. Een
materiële zaak. Bezitten. Liefde is breed. Iets doen voor je buurman zonder er iets terug voor te willen hebben.’
‘Waar je gelukkig van wordt, mag je van mij liefde noemen. Auto, voetbal,
ADO, Feijenoord. Als ik gelukkig ben, wil ik het alles noemen, ik hou van
geluk.’
‘Liefde is geven. Iets willen hebben, is hebzucht, geen liefde. Liefde is
niet denken aan wat je terugkrijgt.’
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‘Ja en je leert hier nieuwe dingen. Ik heb voor het eerst van mijn leven
een gedicht geschreven. We werden gevraagd om een gedicht te schrijven over je eerste indruk van Den Haag. Ik had toch nooit kunnen bedenken dat ik een gedicht zou schrijven.’
‘Nou ja gedicht, gedicht. Die gedichten rijmen helemaal niet.’
‘Ja maar het gaat niet om het rijmen, het gaat ook om de klank.’
‘Ik hou van rijmen.’
In het vadercentrum mag men van elkaar verschillen en er is ruimte voor
vrije meningsuiting. De dialoog is een middel dat regelmatig wordt ingezet
om over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen. Een dialoog is
anders dan een discussie. Bij de dialoog gaat het om te leren luisteren en
ontvankelijk te zijn voor de ander. Aan sommige thema’s wordt meermalen
per jaar aandacht besteed. Homoseksualiteit is zo’n terugkerend thema.
Daar nemen gemiddeld zo’n tachtig mannen aan deel. In een dialoog kunnen zij zeggen hoe zij denken over homoseksualiteit en dat kan onderling
heel erg verschillen. Zij kunnen van elkaars meningen leren en wellicht een
oordeel of mening opschorten of bijstellen. Naast grotere dialoogbijeenkomsten wordt er om de vrijdag een dialoogavond door een van de vrijwilligers
georganiseerd. ‘We praten voor de vuist weg over het onderwerp. ‘Dat doen
we in vier rondes, iedereen kan zo mee doen. We gaan vooral luisteren naar
elkaar, want van jezelf weet je al wat je vindt, maar van de anderen weet je
dat nog niet. Het gaat om het uitwisselen van ervaringen. Luisteren is het
interessantst.’
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De mannen doen soms mee met debatbijeenkomsten met thema’s die hen
aangaan in de buurt en in het land. Het vadercentrum haakt af en toe aan
bij landelijke manifestaties, zoals de demonstratie tegen racisme en discriminatie op 21 maart 2012. Een van de vrijwilligers draagt de button ‘Change
Maker’ in juni nog steeds. ‘Het was ook tegen huiselijk geweld’ legt hij ons
uit. Hij stond op de foto van de demonstratie in de Telegraaf en daar is hij
best trots op. Deelname aan bijeenkomsten en manifestaties zijn manieren
voor mannen om hun stem te laten horen over zaken die spelen in onze
samenleving.
Levensverhalen worden soms op een creatieve manier uitgewisseld met een
groter publiek. Via toneel en andere kunstvormen worden verhalen gedeeld
met elkaar en met andere mensen die daar belangstelling voor hebben. Een
aantal mannen heeft meegedaan met een toneelvoorstelling waarin gesproken werd over eerwraak, scheiding, botheid van advocaten, voor je recht
opkomen om contact te houden met je kinderen, arbeidsomstandigheden en
betekenissen van wel of geen geloof. Tijdens gedichtenworkshops schrijven
mannen voor geliefden, kinderen of hun wereldstad Den Haag. Sommige
gedichten hangen in het vadercentrum aan de muur.

Wanneer wij ouder worden
rijpt onze innerlijke schoonheid
en wordt steeds groter
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Je bent heel mooi mijn liefste
je ogen glinsteren als diamanten
je bent voor mij net een zonnestraal
Zoals de zon zijn ochtendglans
geeft zo moet het ook zijn als ik
elke morgen ontwaak

ONDERWERPEN DIALOOGBIJEENKOMSTEN
- Den Haag Integratie
- Geloof
- Liefde
- Egoïsme
- Opvoeden
- Euthanasie
- Mensenrechten
- Orgaandonatie
- Vriendschap
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- Seksualiteit
- De Haagse Dag van de
Dialoog: hoe voel jij je in
Den Haag
- Mannenemancipatie
- Jongeren in Laak doen hun
best
- De politie is mijn vriend
- Vaderschap

- Homoseksualiteit
- Seksuele diversiteit in onze
multiculturele samenleving
- Ouderen zijn betrokken bij
jongeren
- SOA’s
- Filmavond met dialoog
Big Fish een film over
vaderschap

In het vadercentrum worden vaak dialoogbijeenkomsten georganiseerd om
gedachten en meningen uit te wisselen,
en wellicht bij te stellen. De dialogen gaan
ook en bewust over onderwerpen waarover
de gedachten en gevoelens uiteenlopen,
zoals euthanasie en homoseksualiteit.
Mannen laten buiten het vadercentrum hun
stem horen door deelname aan debatten
en manifestaties. Via allerlei kunstvormen
worden levensverhalen gedeeld met een
groter publiek.
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HET VIEREN VAN FEEST- EN GEDENKDAGEN
‘En we hebben natuurlijk de internationale feesten, Lichtjesfeest, Suikerfeest en dit jaar hebben we voor het eerst Kerst gevierd. Ja en toen werd
ook het Bijbelse kerstverhaal verteld. Dat is interessant voor mensen die
dat dan weer niet weten.’
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In het vadercentrum worden historische gedenkdagen en culturele en religieuze feestelijkheden groots gevierd. Op het slachtfeest kwamen driehonderd
mensen bezoekers, op 8 maart Internationale Vrouwendag verzorgden mannen een ontbijt voor zestig vrouwen, Holi-Phagwa werd door twee honderd
mensen bezocht, Valentijnsdag werd een week vol activiteiten onder de noemer ‘De week van de liefde’, Pasen werd gevierd met vijfenveertig ouders en
kinderen, de Diwali-viering werd met een vegetarische maaltijd gevierd, Sint
Maarten was een buurtfeest met een lampionnenoptocht, tachtig kinderen
bezochten het Sinterklaasfeest en het Kersfeest werd met honderd mensen
gevierd. Op de herdenking van de aankomst van de eerste immigrantenboot
uit India in Suriname waren ruim tweehonderd mensen aanwezig, inclusief
een wethouder. Aan het samen delen en beleven van feest- en gedenkdagen
wordt veel waarde toegekend. Ze zijn verbindend, feestelijk, identiteitsbevestigend en gelegenheden om te leren van elkaar. In het vadercentrum worden
ze vaak verbonden met een dialoog. Er wordt uitleg gegeven over betekenissen van feest- en gedenkdagen of er wordt een onderwerp op de agenda
gezet waarover men met elkaar in gesprek gaat. Zodoende kunnen mensen
over en weer kennis op te doen van elkaars geschiedenis, culturele- en soms
religieuze achtergrond.
Rituelen markeren gebeurtenissen en hebben een verbindende functie als
ze gezamenlijk worden gedeeld, zoals afscheid nemen (pensionering, een
andere baan, een nieuwe levensinvulling) en het vieren van belangrijke
overgangsmomenten (geboorte, verjaardag, diploma). Ook hier wordt in het
vadercentrum aandacht aan besteed. Anita Schwab, lang de drijvende kracht
van het vadercentrum, krijgt de Stadspenning Den Haag daar uitgereikt. Als
een van de ID-ers jarig is, wordt dit gevierd met een gezamenlijke maaltijd
waar meer dan negentig mensen aan deelnemen. De coördinator heet ieder-

In het vadercentrum worden historische
en religieuze feest- en gedenkdagen
groots gevierd, als middel om te leren
van elkaars geschiedenis en culturele en
religieuze achtergrond. Er wordt ook aandacht besteed aan rituelen als markeringen
van belangrijke gebeurtenissen (afscheid,
verjaardag, diploma), omdat zij een verbindende functie hebben als ze gezamenlijk
gedeeld worden.
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een welkom, een vrijwilliger maakt een gebruikelijke grap, felicitaties, geklap,
gejoel, hiep hiep hoera! Het leven wordt gevierd.

ZINGEVING
Een ID-er vertelt over een vrijwilliger in de weggeefwinkel: ‘Hij is met
pensioen en hij doet zo hard zijn best. Ik vind hem een hele spontane
gozer die buiten zijn kleinkinderen nog tijd maakt voor ons om in de weggeefwinkel voor de armoede te zorgen, echt petje af voor die man. En hij
sjouwt als een reus, zo sterk als die is.’
‘Ik kook hier om beurten en ik heb hier een kookcursus gevolgd. Ik heb
veel geleerd in het vadercentrum, om met pc’s te werken, zwemmen,
naaien. Ik heb heel veel geleerd, ook van alle mensen. En het is gezellig.
Thuis zit ik teveel te denken, dat is niet goed. Hier heb ik afleiding.’
‘Ik kom hier de laatste tijd veel. Ik vind het gezellig. Ik ben net gescheiden en na mijn werk wil ik niet alleen thuis zitten. Ik heb pas een
computercursus gevolgd en vanavond wil ik bij de fotoworkshop zijn.’
De mannen geven hun leven betekenis door aanwezig te zijn in het vadercentrum, gebruik te maken van het cursusaanbod of activiteiten, door samen
iets te doen of door voor elkaar te zorgen en kunnen daar zin aan beleven.
Sommige mannen komen doelgericht naar het vadercentrum. Een huwelijksmigrant vertelt dat hij spullen maakt die hij later hoopt te verkopen en hij
wil praktisch oefenen met de Nederlandse taal. Een Irakese man volgt een
lascursus en wil hiermee zijn perspectieven op een baan als lasser vergroten.
Het hebben van een doel geeft zin, het hebben van een uitzicht, werken aan
een toekomst, aangrijpen van kansen, iets maken, iets willen verwezenlijken.
Andere mannen komen ‘voor de gezelligheid’ en volgen om die reden een
cursus, leggen een kaartje, organiseren een spelletjesavond, bedenken of
doen mee met een activiteit of komen zomaar even langs. Voor hen is het
vadercentrum een plek waar je wat kunt doen voor de ontspanning, een plek
waar afleiding te vinden is en een plek van ontmoeting. Er zijn ook rond de
tachtig mannen die vrijwilligerswerk doen en hiermee iets betekenen voor het
vadercentrum en voor anderen. Ze willen van praktisch nut zijn, hun kennis
en kunde delen, van elkaar leren of een luisterend oor bieden.
In het vadercentrum is iedereen welkom en horen alle mensen erbij, zij
kunnen hierdoor verbondenheid ervaren, zich erkend weten en zichzelf zijn.
Erkenning voor elkaars anders-zijn wordt vaak op humoristische toon geuit,
maar ook serieus besproken in persoonlijke gesprekken, tijdens dialoogbijeenkomsten en zorgcursussen.
Mannen dragen bij aan hun eigen zelfzorg door cursussen te volgen, kennis
te vergaren, activiteiten te ondernemen, vrijwilligerswerk te doen, te sporten,
een spelletje te doen, door gezond te koken en te eten en door aandacht te
vragen voor zichzelf.
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THEMA’S ZORGCURSUSSEN EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
- Stress
- Zelfvertrouwen
- SOA en seksuele diversiteit
- Omgaan met alcohol- en
drugsverslaafden
- Gokken en gokverslaving

- Ouders met een kleine
beurs
- Seksuele gezondheid en
infectieziektes
- Stoppen met piekeren
- Alcoholverslaving

- Depressie
- Hoe om te gaan met stress
- Assertiviteit
- Gameverslaving
- Stresspreventie
- Qat verslaving

BEWAKEN EN VERSTERKEN VAN DE KWALITEIT
	DE GENDERSPECIFIEKE AANPAK WERKT

H4

In onze samenleving wordt het idee soms gewekt dat zorg tussen mensen
onderling en hun omgeving minder wordt. Intolerantie, onverschilligheid,
hufterig gedrag en eigen belang zouden onze huidige tijd typeren. Onze
observaties in het vadercentrum spreken dat tegen. Wij zagen allerlei vormen
van zorg tussen mannen onderling, voor bezoekers en voor het vadercentrum
in het algemeen. Terwijl in Nederland vooral de vrouwen de traditionele
zorgtaken op zich nemen, zorgen in het vadercentrum mannen op een vanzelfsprekende manier voor de huishouding, voor elkaar, voor hun kinderen
en voor ‘hun’ jongeren. Een genderspecifieke aanpak blijkt in het vader
centrum te werken. Mannen zorgen ervoor dat de koffie klaar staat, de tafels
gedekt en de theedoeken gestreken en mannen gaan met hun kinderen naar
zwemles en zijn een voorbeeldfiguur en functioneren in een vaderrol richting
de jeugd.

	GEEN ‘KWETSBARE BURGERS’, MAAR VANZELFSPREKENDE
ONDERLINGE ZORG
Zorg wordt in het vadercentrum niet per definitie gerelateerd aan kwetsbaarheid of hulpbehoevendheid. De ‘kwetsbare burger’ zijn we er dan ook niet
tegen gekomen. Wel zagen we mannen die (tijdelijk) ergens hulp bij nodig
hadden en mannen die ze daarbij konden helpen. Veel mannen weten het
vadercentrum zelf te vinden of ze worden uitgenodigd door het grote netwerk
of ‘van de straat geplukt’, omdat ze iets willen doen, hulp kunnen gebruiken of hun talent willen benutten. Zorg is in het vadercentrum iets dat in de
dagelijkse gang van zaken plaatsvindt, omdat de mannen zien dat iemand
ergens mee zit, of dat iemand een vraag heeft, of dat er iets geregeld moet
worden of gewoon, omdat de afwas aan kant moet. In het vadercentrum
lopen geen probleemfiguren rond, maar gaat men ervan uit dat iedereen
weleens voor praktische, emotionele en morele vragen, dilemma’s en pro
blemen komt te staan.
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Mannen geven hun leven b
 etekenis door
doelgericht bezig te zijn, samen iets te
doen, zorg voor anderen te hebben, van
praktisch nut te zijn, van elkaar te leren
en daar zin aan te beleven. Hierdoor
kunnen zij v erbondenheid ervaren, zich
erkend, competent en nuttig voelen. Dat
kan motiverend werken en bijdragen aan
welbevinden.

	DE BALANS VAN DRAAGKRACHT EN DRAAGLAST BEWAKEN
Door de economische crisis neemt de armoede en werkloosheid in Nederland
toe. Steeds meer mensen worden verplicht om een tegenprestatie te leveren
voor het ontvangen van een uitkering. Door deze trends is te verwachten dat het
gebruikersaantal van het vadercentrum, dat nu gemiddeld 500 per week is, zal
groeien. Het is de vraag of de draagkracht en draaglast in balans zullen kunnen
blijven. Het flexibele, dynamische en complexe (zorg)netwerk dat het vadercentrum kenmerkt, zou door deze ontwikkelingen onder druk kunnen komen te
staan. Mede doordat het er naar uitziet dat de ID-ers zullen worden wegbezuinigd
en de grote druk die er nu al op de coördinator wordt gelegd.

	NIET ALLEEN NETWERKEN, OOK PLEKKEN
Vanwege inkrimpende financiële middelen en een toenemende zorgvraag worden
momenteel op buurtniveau over het hele land projecten opgezet die tot doel
hebben om burenzorgnetwerken te creëren rondom hulpbehoevende personen.
Buren zijn lang niet altijd de geschikte en gewenste mantelzorgers (Linders
2010). Gezien de dagelijkse praktijk van het vadercentrum is het bovendien de
vraag of het creëren van een netwerk van vrijwilligers rondom de woonsituatie
de enige en meest geschikte manier is om de informele zorg te vergroten. Het
vadercentrum is een plek waar mannen op een vanzelfsprekende manier voor
elkaar en voor hun omgeving zorgen. Het is de plek die het mogelijk maakt om
dat te doen, omdat ze daar mensen tegenkomen met wie ze samen wat kunnen
doen en met wie ze wat kunnen uitwisselen, ofwel aandacht kunnen krijgen en
geven. Zo kan op een vanzelfsprekende manier een persoonlijke band ontstaan
en de vraag- en handelingsverlegenheid verminderen. Tot nu toe troffen de bezuinigingen in het welzijnswerk bijna uitsluitend de collectieve voorzieningen (Bureau
Bartels 2012); het ene na het andere buurthuis, wijkcentrum, buurtbibliotheek,
peuterspeelzaal, sporthal, zwembad wordt gesloten. Dat is een ongelukkige
keuze, omdat dit soort plekken juist mogelijkheden bieden aan mensen om
voor elkaar te zorgen en om iets voor elkaar te betekenen. Natuurlijk is dat niet
automatisch zo. Sommige buurtcentra functioneren meer als huiskamer van een
bepaalde groep. Het vadercentrum is een voorbeeld van hoe een ‘buurtcentrum’,
waar niet alleen buurtbewoners komen, kan functioneren als collectieve doe-plek
die aan mensen kansen biedt om op eigen wijze in een sociaal netwerk actief te
zijn en eventueel zorg te ontvangen of te geven.

Z
O
R
G

P 81

H5

PROFESSIONALITEIT

H5
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H5

Het vadercentrum is momenteel onderdeel van een welzijnsorganisatie, die
‘maatschappelijke ondersteuning aan omgeving en individu’ levert. Voor
het stadsdeel Laak zijn een directeur en vier teammanagers werkzaam; de
coördinator van het vadercentrum valt onder een van deze teammanagers.
De coördinator heeft de dagelijkse leiding over het algehele reilen en zeilen
in het vadercentrum, de zeven ID-ers waaronder de coördinator van de weggeefwinkel, de stagiaires, de jongeren met een taakstraf en zo’n tachtig vrijwilligers. Het vadercentrum wordt door hen gezamenlijk draaiende gehouden.
Wekelijks komen er gemiddeld 500 personen in het vadercentrum en nog
eens 400 mensen in de weggeefwinkel. Mannen en vrouwen die intensief
betrokken zijn bij de weggeefwinkel en/of gebruik maken van dit aanbod en
mannen die zich voor kortere of langere tijd met het vadercentrum verbinden; om er een cursus te volgen, een activiteit bij te wonen of om (tijdelijk)
vrijwilligerswerk te verrichten.
Het vadercentrum wil plaats bieden aan mannen van diverse komaf en opleidingsniveau en heeft ambitieuze doelen ten aanzien van de ontwikkeling van
mensen, het vergroten van hun kansen en mogelijkheden en de invulling van
het vaderschap. Het vadercentrum wil geen vrijblijvende ontmoetingsplaats
zijn, maar een toegankelijke plek waar mannen komen om iets te halen en
te brengen. Een plek waar zij elkaar een duwtje in de rug kunnen geven.
Deze ambitie en de complexe- en dynamische maatschappelijke context,
vraagt om deskundigheid en professionele inzet en (bege)leiding.
In dit hoofdstuk bespreken wij invullingen van professionaliteit in het vadercentrum, zoals wij die waargenomen hebben bij de coördinator, de ID-ers
en bij de vrijwilligers die hun eigen kennis en kunde inzetten. Wat is er nodig
aan professionaliteit om de ambities van vadercentrum waar te kunnen
maken? En welke rollen en posities worden er ingenomen ten opzichte van
elkaar en de mensen die wat komen halen en brengen in het vadercentrum?
En wat is er nodig om de getoonde inzet en deskundigheid te bewaken en
versterken?
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DE METHODIEK ALS MODELHUIS
In de jaren negentig werden er naar Duits voorbeeld in Nederland moedercentra opgezet. In het boek van Anita Schwab en Joke Braam (1999) over
moedercentra in Nederland wordt de werkwijze beschreven aan de hand van
een metaforisch modelhuis.
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HET FUNDAMENT
Het fundament is: de kracht van mannen; ervan uitgaan dat elke man die
hier komt, iets kan.

1
2
3
4
H5

VIER PIJLERS
Iedereen wordt in staat gesteld om mee te denken, mee te beslissen, mee
te doen. Iedereen die meedoet, mag ook meedenken en meebeslissen.
Er is een open aanbod. Er worden geen dingen voor jaren vastgelegd,
dat betekent dat er snel ingespeeld kan worden op een breed terrein van
eventuele mogelijkheden.
Coachend vaderschap: vaardigheden aanbieden om dingen samen met de
kinderen te doen. Zo wordt ondersteund dat mannen een wezenlijke invulling
kunnen geven aan hun vader zijn.
Werk en zorg zichtbaar maken. Om het vadercentrum effectief te laten verlopen, moet er veel zorg worden verricht. Voor elkaar koken, spullen weggeven,
activiteiten met kinderen ondernemen, helpen iemands problemen op te
lossen, dat is voor elkaar zorgen.

HET DAK
Mannen ondersteunen elkaars leiderschap. Het gaat er niet om je boven de
ander op te stellen, maar je open te stellen voor elkaars ervaringen en van
daaruit opvattingen en standpunten van een ander te leren begrijpen.

TWEE RAMEN
Het eerste raam is diversiteit, het verbinden van culturen en klassen.
Het tweede raam is integrale aanpak.

DE DEUR
De deur is het netwerk. Het Vadercentrum werkt samen met veel verschillende organisaties.

Tijdens de viering van het tienjarig bestaan van het Haagse moedercentrum
‘De Koffiepot’, liet een groep mannen weten ook behoefte te hebben aan
een eigen plek waar zij zich kunnen ontwikkelen. Hun vraag werd opgepakt
door de gemeente, het toenmalige opbouwwerk en het wijkpastoraal werk.
Vadercentrum Adam werd opgericht en nam de werkwijze van deze moedercentra over. De doelstelling was, en is nog steeds, om mannen verder te hel-
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pen bij hun ontwikkeling in onze maatschappij en niet om een aparte mannenclub op te richten. Door middel van een genderspecifieke aanpak krijgen
mannen kansen om te participeren en emanciperen. Een van de oprichters
van het vadercentrum zegt hierover:
‘De vraag over alleen vrouwen en mannen is van het begin af aan heel
belangrijk geweest. Wij hebben voor mannen apart gekozen, omdat je
op deze manier veel effectiever aan de slag kunt. Er was van het begin
af aan al het commentaar dat het niet hoort en dat het niet goed is om
mannen en vrouwen apart te benaderen. Dat past niet bij Nederland enzovoort. En nu wordt het weer extra onder de loep genomen. Het heeft er
ook mee te maken dat de hele welzijnsorganisatie steeds in verandering
is, fusie hier en daar, zodat niemand meer weet waarom het in het vadercentrum eigenlijk te doen is. Daarom is het belangrijk om te weten dat
onze doelstelling was om mannen meer te betrekken bij wat in Nederland
als norm gevoeld wordt. Dat je meedoet en dat je je zelf ontwikkelt en
dat je in het debat ook je stem verheft. Het vadercentrum blijkt in dat
opzicht heel effectief te zijn. Dus het doel is niet vaders, nee het doel is
samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en ook op
een goede en effectieve manier. Dus dan zoek je al die discussiepunten
op zoals opvoeding, mannen- en vrouwenrollen, seks, dat levert natuurlijk ook ongemakkelijkheden op maar het levert wel wat op. Het vader
centrum is een middel.’
De methodische werkwijze van het vadercentrum biedt mogelijkheden om stil
te staan en een eigen invulling te geven aan de eisen die de huidige samenleving aan mensen/mannen stelt. Zoals meedenken en meedoen in onze
maatschappij, met allerlei verschillende mensen om kunnen gaan, praten
over opvoeding en actieve invullingen van vaderschap, allerlei technische en
sociale vaardigheden, zorg voor elkaar. Op basis van genderovereenkomsten
worden etnisch-culturele verschillen overbrugd en ontstaat publieke vertrouwdheid en vertrouwen. Juist door mannen apart te benaderen, krijgen zij
kansen om een zorgrol op zich te nemen, om te koken, schoon te maken en
af te wassen, samen met hun kinderen iets te doen en een vaderrol en een
voorbeeldfunctie te vervullen voor jongeren. Het vadercentrum is een oefenpraktijk en een middel om mannen kansen te bieden om zich te ontwikkelen
en om een betere aansluiting te vinden bij elkaar en bij de samenleving.
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Er is door de tijd heen een stevig fundament gelegd onder het vadercentrum,
waar de kracht van de mannen tot uiting komt door de dingen die ze er doen
en hoe ze met elkaar omgaan. Er is een open aanbod en er wordt op een
flexibele en adhocratische manier gewerkt: weinig formele regels en procedures, weinig hiërarchie, veel kundige professionals en onderlinge afstemming
(Minzberg 2003). Hierdoor kan er snel worden gereageerd op veranderingen
in de omgeving. In het vadercentrum zijn de kundige professionals een agogisch geschoolde coördinator, enkele ID-ers en veel vrijwilligers die hun eigen
opgebouwde expertise, kennis en kunde op allerlei gebied inbrengen.

P 87

De coördinator is degene die de methodiek met zorg uitdraagt in zijn manier
van werken. Hij ziet het vadercentrum als een transparante plek waar mannen kunnen doorstromen en heeft hiermee een ‘tweede deur’ toegevoegd
aan het modelhuis. Doorstroming betekent vernieuwing en uitdaging. Daardoor wordt het vadercentrum geen koffiehuis, maar blijft het een dynamische
plek waar mannen komen en soms ook weer gaan.
‘Ik zie het vadercentrum als een lopende band. Dat moet als je een vadercentrum wilt zijn, anders word je een vriendenclub. Stel dat iemand opgepakt
heeft wat hij kan pakken, geleerd heeft wat hij kan leren, gegeven wat hij
kan geven. Als die persoon hier blijft zitten dan kan die anderen gaan belemmeren.’
Daarnaast heeft de coördinator het coachend vaderschap (pijler 3) uitgebreid door vrijwilligers en ID-ers kansen te bieden om stagiaires en jongens
met een taakstraf ‘vaderlijk’ te begeleiden.
De coördinator is de hoeder van dit modelhuis, dat doet hij met zijn authentieke leiderschap, reflectieve instelling, betrokkenheid en het onderhouden
van zijn netwerk. Hij weet zich omringd en gesteund door een grote groep
betrokken en kundige vrijwilligers en ID-ers.

AUTHENTIEK LEIDERSCHAP

H5
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De coördinator staat met twee stoere kleine mannen praten. Het zijn
een Koerd en een Soenniet uit Irak. Ze hebben een aantal jaren geleden
een lascursus en een computercursus gevolgd in het Vadercentrum. De
coördinator is ze net op straat tegengekomen en heeft ze mee naar binnen genomen. Ze spreken af dat ze weer een cursus gaan volgen.

Vanaf het begin is het fundament van de
methodische en genderspecifieke werkwijze
van het vadercentrum: de kracht van mannen. De pijlers zijn meedenken en meebeslissen, een open aanbod, coachend vaderschap en werk en zorg zichtbaar maken. Al
werkende zijn aan deze methodische werkwijze toegevoegd:
- de uitbreiding van coachend vaderschap
met ‘vaderlijke’ begeleiding van stagiaires
en jongeren met een taakstraf.
- een tweede deur: het komen en gaan, de
nadruk op doorstroming, waarmee wordt
voorkomen dat het vadercentrum een
vriendenclub of een koffiehuis wordt.

‘Deze vrijwilligers zijn hooggestudeerde rechters, advocaten. Ze kunnen
twee uurtjes vrijwilligerswerk doen hier. Ik laat ze heel hartelijk ontvangen
en ik laat ze rondleiden of ik doe het. Ik laat ze het vadercentrum zien.
En dan heb ik mijn doel bereikt, want dan heb ik nog een persoon binnen
die ons ideaal ziet en daarin mee kan gaan. Dat heeft een olievlekwerking. Ik doe dit werk echt uit idealisme, ik haal mensen daarvoor binnen.
Deze positie is naar mij toegekomen. Ik werk niet alleen voor het geld, al
is het natuurlijk meegenomen.’
Het werk in het vadercentrum is complex. Het werk speelt zich tegelijkertijd
op verschillende niveaus af: op het basale niveau van de dagelijkse interacties in het Vadercentrum, het organisatieniveau van de welzijnsinstelling, het
lokale netwerk van organisaties en instellingen en het landelijke niveau van
het veranderende welzijnsbeleid. De coördinator beweegt zich in deze context. Hij is degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken,
maar ook voor de voortgang en ontwikkeling van het vadercentrum. Dat
vraagt om authentiek leiderschap, om snel kunnen schakelen, een generalistisch aanpak, verantwoordelijkheid dragen, beslissingen durven nemen, creativiteit en het kunnen bevaren van een eigen-wijze koers. Een authentieke
leider blijft bij zichzelf, is oprecht geïnteresseerd, integer, bouwt aan vertrouwen en besteedt veel tijd aan het ontwikkelen van mensen om zich heen. De
coördinator van het vadercentrum werkt vanuit zijn hart en zijn persoonlijkheid. Hij laat zien wie hij is en waar hij voor staat in het vadercentrum. Daar
gaat een oprechtheid van uit. Hij is werkelijk betrokken bij de mensen om
hem heen en hij streeft er naar om bij te dragen aan hun ontwikkeling. Hij
spreekt mensen aan op hun talenten.
Een van de vrijwilligers had kritiek op de verouderde informatie op de website
van het vadercentrum. ‘Daar kan ik niet tegen,’ had hij tegen de coördinator
gezegd en die had gereageerd: ‘Dan stel ik voor dat jij die website bij gaat
houden.’
De mannen worden aangesproken en gewaardeerd op waar ze goed in zijn.
‘Deze vrijwilliger heeft het vadercentrum op de kaart gezet bij de wethouder,’
vertelt de coördinator vol trots.
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De coördinator is geen leider die vanachter zijn bureau taken delegeert. Hij
is de baas, maar wel vriendschappelijk en nabij. Hij groet de mannen soms
fysiek met kussen en omhelzingen, of hij krijgt een porretje of een goedmoedig geintje toegespeeld. Zinspelend op zijn Turkse achtergrond merkt een
vrijwilliger op: ‘Je hebt goeie Turken en slechte, de goeie zijn in Turkije gebleven.’ De coördinator lacht, hij weet dat het als compliment bedoeld is.
Soms zaait hij verwarring. Op een dag draagt hij aan beide pinken en wijsvinger een ring. ‘Dat vinden de mensen heel raar, want dat hoort niet. Je
hoort een ring om je ringvinger te dragen. Als ze dat tegen mij zeggen, zeg ik:
“Waarom? Wie heeft dat gezegd? Zo kan het ook heel goed.” Ik laat hiermee
zien dat het anders kan. Je hoeft niet allemaal met een ring om je ringvinger
te lopen.’ Hij gebruikt hier zijn eigenheid om te laten zien dat we niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn.
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De coördinatie van het vadercentrum is
gebaseerd op authentiek leiderschap:
persoonlijk en betrokken, bouwt aan vertrouwen en gericht op de ontwikkeling van
mensen.

PARTNERSCHAP
‘Bilal is mijn vriend. Ik ken hem al elf jaar en wij hebben nooit ruzie.
Soms heeft hij het druk. Dan denk ik: “Zou hij boos op me zijn?” Maar hij
heeft het dan gewoon druk. Wij zijn vrienden!’ De vrijwilliger sjort goedmoedig aan de schouder van Bilal. Ze lachen.
‘De coördinator is op zoek naar subsidie, of meerdere fondsen, kijken
wat het wordt. Ik zeg: “Fijn dan krijgen we gelijk een nieuwe bus!” Maar
hij zegt: “Dan moeten we wel centjes hebben.” En dan zeg ik: “OK, daar
ben jij de boss voor!”’

H5
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voor iedereen,’ legt de coördinator uit. Hij is trots op deze ontwikkeling, maar
het is ook wel eens moeilijk. Als enkele buurtvaders zich tegen hem keren en
onmogelijke eisen stellen, is hij zichtbaar aangeslagen. Zijn reactie is professioneel, er wordt een vergadering belegd, de kaarten komen op tafel en de
mannen worden voor een keuze gesteld: zelfstandig verder of onder de vlag
van het vadercentrum.
De coördinator krijgt over het algemeen vertrouwen van de ID-ers en de
vrijwilligers. Een vrijwilliger vertelt over de coördinator: ‘Hij is tolerant, niet te
consequent en flexibel. Dat moet met zoveel verschillende mensen.’ Hij is in
staat om zijn gedrag bij te stellen en laat zich door hen beïnvloeden, spontaan en natuurlijk of na discussie of een wrijving. Als de ID-er van de weggeefwinkel aangeeft dat het echt niet langer kan met een van de vrijwilligers,
komen er van beide kanten emoties aan te pas. De ID-er wil de kwaliteit van
de weggeefwinkel bewaken, de coördinator heeft moeite om iemand te moeten laten gaan. Uiteindelijk geeft hij toe aan de inzichten van deze ID-er.

De coördinator vindt gelijkwaardigheid en samenwerking belangrijk en ziet de
mensen die iets in het vadercentrum doen als partners, als mensen die vanuit hun eigen rol en positie het vadercentrum draaiende houden. Leiderschap
op basis van partnerschap staat voor een aanpak die zich richt op zeggenschap, instemming en samenwerking met verschillende inbreng (Deckers,
2012). Het gaat om leren luisteren naar elkaar, praten met elkaar en zorgen
dat de mannen niet met elkaar in machtsconflicten terecht komen. Leren
samenwerken wordt geprevaleerd boven te ver doorgevoerde competitie.
Een vrijwilliger vertelt: ‘Competitie is niet slecht maar kan ontaarden in
een machtstrijd en dan ben je klaar. Er zijn een aantal mannen vertrokken,
omdat ze de machtstrijd oppakten en dan is dat een stoorzender. Dat weet
men inmiddels in het vadercentrum, dat dit elke keer weer opduikt.’

Het vadercentrum biedt structureel plaats aan stagiaires en jongens met een
taakstraf. In 2011 liepen eerstejaars studenten MWD van de Haagse Hogeschool een snuffelstage, studenten van de Universiteit Utrecht deden onderzoek naar opvoeden en de rol van de Buurtvaders daarin, een HBO stagiaire
deed onderzoek naar het gebruik van welzijnsaccommodaties en studenten
van de Universiteit Amsterdam deden onderzoek naar humor. Het vadercentrum bood aan twaalf MBO stagiaires (administratie, sociaal cultureel werk,
ICT) en elf VMBO stagiaires een stageplek. Daarnaast werden er rond de
vijftig taalstages aangeboden, deze mannen namen deel aan diverse activiteiten, cursussen, bijeenkomsten en voorlichtingen en hielpen met allerlei
werkzaamheden in het vadercentrum. Eenentwintig jongeren vervulden met
succes hun taakstraf. Deze jongeren bedachten samen met de ‘vaders’ van
het vadercentrum een taak die zij moesten uitvoeren. Zij hebben vaak een
vaderrol moeten missen en krijgen zodoende gelegenheid om te ervaren hoe
het is om als ‘vaders en zonen’ samen aan de slag te gaan. De stagiaires
krijgen begeleiding van de coördinator, de ID-ers en de vrijwilligers.

Hoewel het leiderschap van de coördinator over het algemeen wordt geaccepteerd zijn er soms botsingen en leerzame wrijvingen. Zelf ziet hij deze
conflictueuze situaties als een logisch gevolg van het ontwikkelingsproces
van de mannen. Hij baseert zich hierbij op de theorie van de behoeftenpiramide van Maslow (1943). Er komen mannen binnen die hun primaire zaken
niet op orde hebben. Soms zijn er schulden, is er sprake van dakloosheid
of is er geen inkomensbron. Met hulp van instanties en vrijwilligers worden deze mannen geholpen. Als de primaire basisbehoeften zijn vervuld,
ontstaat er ruimte voor relationele behoeften. In die fase kan concurrentie
ontstaan tussen de mannen onderling, met de ID-ers of met de coördinator.
‘Hun eigenwaarde is sterker geworden en ze willen hun eigen ruimte gaan
opeisen. Dat kan, als het maar niet ten koste gaat van andere mannen. Men
kan bijvoorbeeld geen baas worden van de werkplaats, want die is bedoeld

Leiderschap op basis van partnerschap
staat voor een aanpak die zich richt op
zeggenschap, instemming en samenwerking met verschillende inbreng. Doordat
mannen zich ontwikkelen in het vadercentrum, veranderen onderlinge verhoudingen
en kunnen zij eigen ruimte gaan opeisen.
Dit leidt soms tot machtsconflicten en leerzame wrijvingen dat om leiderschap vraagt
die de ruimte bewaakt voor alle mannen in
het vadercentrum.

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
I
T
E
I
T

P 91

LEIDING DOOR ID-ERS EN VRIJWILLIGERS
In het vadercentrum zijn een aantal ID-ers aanspreekbare vaste gezichten.
‘Ik doe hier allerlei dingen. Ik ontvang mensen als ze binnenkomen. Ik
kook, ik maak een buffet. Ik hou alles in de gaten, wat er gebeurt. Ik
ben hier elke dag. Ik heb contact met de mensen. Bilal is een hele goeie
man, maar die kan niet alle contacten in de gaten houden. Er moet hier
iemand zijn en de mensen moeten je aardig vinden. Dan komen ze met
je praten. Ze moeten denken dat je om ze geeft, anders krijg je geen
intiem gesprek. De mensen moeten je ook aardig vinden. Kijk als iemand
een probleem wil bepraten dan moet hij denken: die persoon geeft om
jou. Anders praat hij niet, dan krijg je geen intiem gesprek toch?’
Sommige vaste ID-ers maar ook vrijwilligers nemen het voortouw als er iets
moet gebeuren en soms nemen zij expliciet de leiding. Bijvoorbeeld degene
die de kookbeurt heeft. Het leiderschap staat altijd in het teken van samenwerking. Iedereen mag en kan meehelpen, alle handen zijn welkom. De
stagiaires en jongens met een taakstraf worden door hen meegenomen bij
het dagelijkse reilen en zeilen. De praktische begeleiding van de stagiaires
en de jongens met een taakstraf ligt voor een groot deel bij de ID-ers en de
vrijwilligers. Een van de ID-ers vertelt: ‘Ik weet precies hoe ik met ze omga.
Vriendelijk, en ik zeg ook kijk hier is een grens. Jij doet dit voor mij en ik wil
het netjes hebben. En dan mag je zitten, anders hoef je niet te gaan zitten.’

H5

De cursussen worden geleid door vrijwilligers, zij bepalen zelfstandig hoe
zij hun cursusaanbod invullen. Hun leiding staat in het teken van ontwikkeling, samenwerking en samen iets leuks doen. De vrijwilliger die een baan
als docent heeft, houdt zijn groep bij de les. ‘We gaan begrijpend lezen. Wat
betekent haar in de zin: het is haar horloge. Er volgt een discussie over haar,
zijn, hem. De docent luistert, kijkt en zegt op een gegeven moment: ‘Als jullie
er zelf uit komen is dat prima.’ De discussie gaat over in het Engels. ‘Zo, zegt
de docent rustig, en dan nu nog een keer in het Nederlands uitleggen.’ De
mannen lachen.
Een van de vrijwilligers organiseert de tweewekelijkse vrijdagavonddialoog.
Per e-mail krijgen alle mannen die zich hebben opgegeven een uitnodiging.
‘Zet de dialoogavond vrijdag 27-04-2012 18.00 u. alvast in je agenda! Eerst
een bakje koffie of thee en dan om 18.30 kunnen we weer beginnen! Willen
jullie a.u.b. direct per kerende email melden of je komt of niet.’ Hij neemt de
leiding, maar als er ook vrouwen betrokken raken bij de dialoog ontstaat er
discussie met de coördinator. Deze wil de methodiek van het vadercentrum
en de genderspecifieke aanpak beschermen. Uiteindelijk beweegt hij een
stukje mee met de vrijwilliger. Een keer per maand komt er een dialoog voor
mannen en vrouwen.
De ID-er van de weggeefwinkel heeft een coördinerende functie. Zij is de spil
van de weggeefwinkel en geeft op haar eigen authentieke wijze invulling aan
haar leiderschap.
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‘Als een nieuwkomer binnenkomt, leg ik uit hoe we werken en zeg ik:
“Samen staan we sterk, samen moeten we het rooien.” Ik doe ook team
vergaderingen, ik heb iedereen op een lijst staan, de winkel is onderverdeeld. (baby, cd’s, boeken, keuken, etc.) Dozen uitpakken doen we samen,
maar als je klaar bent met je eigen afdeling help je de ander. Corvee heeft
iedereen. Als ik zie dat er vier mensen tegelijk bij de kleding zijn, dan zeg ik:
“Jongens, dat werkt niet zo,” dan zet ik hier een doos en zeg ik: “Ga jij zo
vast die hangertjes doen.” En ik doe alles mee.’
Het is vaak gigantisch druk in de weggeefwinkel en dat vraagt om krachtig
optreden. De coördinator doet dat met verve zonder dat het vervelend wordt.
Ze laat merken dat ze meeleeft met mensen en ze staat in verbinding met
haar klanten. Ze legt uit waarom iets wel of niet kan. ‘Nee mevrouw sorry,
die kinderwagen moet naar een moeder die net bevallen is. Echt! U kunt
die niet mee nemen.’ Leiding geven betekent ook grenzen stellen en bijdragen aan een eerlijke verdeling. Ze zorgt goed voor haar vrijwilligers. Als eind
van de middag de ergste drukte voorbij is, trommelt ze de harde werkers bij
elkaar. Even pauze, even samen een sigaretje roken in het keukentje. Ze
heeft oog voor iedereen persoonlijk en biedt zo nodig hulp.

REFLECTIE
‘Als ik minder zelfvertrouwen krijg, ga ik iets moois opzetten; dat geeft
mij dan voldoening. Schakels van activiteiten, het bij elkaar verzamelen
van een groep mannen om iets te gaan doen, activiteiten waar heel veel
mannen op af komen. Om het goed te laten lopen in het vadercentrum

In het vadercentrum hebben ID-ers en vrijwilligers leidinggevende taken. Sommigen
van hen nemen het voortouw en functioneren als ‘vaste gezichten’. Zij hebben de
taak toegeëigend om de boel op orde en
in de gaten te houden, om nieuwkomers te
woord te staan, nemen het initiatief tijdens
activiteiten en begeleiden stagiaires en
jongeren met een taakstraf.
De vrijwilligers/cursusleiders geven hier
zelfstandig en naar eigen inzicht invulling
aan. De weggeefwinkel wordt gerund door
een ID-er met c
 oördinerende taken. De
hectiek van de winkel vraagt om krachtig
leiderschap dat ten dienste staat van een
goede verdeling van de spullen, aandacht
en het bieden van persoonlijke hulp aan
klanten en vrijwilligers.
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moet ik zo blijven functioneren. Tegelijkertijd is het ook een valkuil, het zou het beste zijn om een vadercentrum te creëren dat
niet afhankelijk van mij is en dat zelfstandig door kan draaien. In
een bepaalde mate is het ook het geval hier natuurlijk. De werkplaats draait zelfstandig, er wordt zelfstandig voor zestig mensen
gekookt, de weggeefwinkel... Ik ben bang dat er problemen komen
als ik ineens weg zou vallen. Dan wil die de baas worden, een ander wil meer zeggenschap krijgen over de ander. Ik bemiddel als
er een probleem is, maar ze moeten het wel zelf oplossen met
elkaar. Ik zal nooit zelf een cursus gaan geven. Het is hun aandachtige tijd en het zijn hun bijeenkomsten en activiteiten.’

H5

Vaak zijn er geen kant en klare oplossingen voor vragen en/of problemen en moet er voortdurend ingespeeld worden op van alles wat er
speelt in het vadercentrum. Dat vraagt om een reflexieve instelling
en dat is een van de kernkwaliteiten van de coördinator. We hebben
hem vaak hardop horen denken over zijn handelwijze of over situaties waarin hij zich gesteld wist. Schön (1983) noemt dat ‘knowing
in action’, praktische ervaringskennis en de impliciete intuïtie van de
professional die in de praktijk tot uiting komt, en de reflectie hierop.
Reflectie, de beschouwing over het werk, heeft een subjectieve en
een morele kant. De coördinator heeft als persoon ideeën over wat
goed is. Hij zal op zijn eigen wijze omgaan met vragen waar hij zich
voor gesteld ziet en hij zal daarbij gebruik maken van zijn eigen (professionele) referentiekader. Hij wil bijvoorbeeld dat het vadercentrum
een goede buur is en heeft daarom veel geïnvesteerd in buren die
tegen de komst van het vadercentrum waren. Over een van deze
buren zegt hij: ‘En moet je nu zien. Die man helpt altijd als het nodig
is en zij helpt in de weggeefwinkel. Maar dat is een lang proces, daar
moet je op investeren.’ Hij vertelt hoe hij te werk gaat, verantwoordt
zijn keuze en aanpak en reflecteert daar op.
De coördinator staat open voor feedback, want zoals hij zelf zegt: ‘Ik
weet ook niet alles en ik maak ook weleens fouten.’ ‘Corrigeer mij
hoor! Heel graag,’ geeft hij aan in een gesprek waarin wij net iets
anders denken dan hij. Hij vat zijn professionaliteit op als een proces en stelt zich bij tijd en wijle de vraag: heb ik goed gehandeld,
had ik het anders moeten of kunnen doen en was het goed voor de
ander? Als het vadercentrum bijna overloopt van de mensen tijdens
de 139ste herdenking Hindoestaanse Immigratie, vertelt hij dat hij
zich niet bemoeid heeft met de uitnodigingen. Hij was er al bang voor
dat dit ging gebeuren, maar hij wilde het uitnodigen overlaten aan de
organisator. Die staat te glimmen van trots, de coördinator ziet dat en
wordt blij. Daar was het hem om te doen.

P 94

Reflecteren op beroepsmatig handelen
en persoonlijk functioneren draagt bij aan
professionele kwaliteit. De coördinator
reflecteert dagelijks op zijn handelwijze en
de keuzes waarvoor hij zich gesteld ziet.
Hij vraagt of mensen met hem mee willen
denken, hij staat open voor feedback en hij
biedt de ID-ers en vrijwilligers ruimte om
zaken op hun eigen wijze aan te pakken en
daarvan te leren.

Ook de ID-ers, vrijwilligers, stagiaires en jongeren met een taakstraf reflecteren meer en minder bewust op hun werkzaamheden, hun meningen en
overtuigingen en de omgang met elkaar. Dat doen ze terloops tussen de
bedrijven door, tijdens onderlinge gesprekken en in georganiseerd verband.

PROFESSIONELE BETROKKENHEID
De coördinator:
Er komt een man binnen lopen, hij kijkt onzeker zoekend om zich heen.
De coördinator stapt direct op hem af en vraagt vriendelijk en met een
glimlach: ‘Kunt u het vinden?’De man antwoord: ‘Ik kom voor yoga.’ De
coördinator zegt: ‘Wacht even’ en snelt naar de voordeur. De yogaleraar
en een cursist zijn net vertrokken naar de oefenruimte. Ze zijn al uit
zicht, de coördinator pakt zijn mobiel en belt de yogaleraar. ‘Wacht maar
even, ze komen zo,’ zegt hij geruststellend. Enkele minuten later wordt
de man door de yogaleraar opgehaald.
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De ID-er van de weggeefwinkel:
‘En vaak hebben deze mensen veel meegemaakt. Ik zeg, iedereen heeft
wat. Wat voor de één een heel klein dingetje is, kan voor de ander heel
veel betekenen. Daar kan je niet over oordelen.’
Een vrijwilliger:
‘Ik kreeg drie keer een hartaanval. Dat heeft mijn visie op het leven wel
veranderd. Dus ging ik op yoga, daar kwam ik Bilal tegen en die vroeg of
ik geen zin had om wat in het vadercentrum te komen doen. Dat wilde ik
wel. Nu doe ik klusjes en organiseer ik om de vrijdag een dialoogavond
met een aantal mannen. En ik ben gevraagd om in het bestuur van
Haagse Vaders te komen.’
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Aanspreekbaar en alert, zo hebben wij de coördinator, verschillende ID-ers
en vrijwilligers aan het werk gezien. Nooit stond iemand voor een gesloten
deur, werden mensen afgewezen, van het kastje naar de muur gestuurd of
moesten er onnodige afspraken gemaakt worden. Hectisch was het er regelmatig, maar hoe druk het ook was, er werd tijd vrijgemaakt. Professionele
betrokkenheid is een beroepsmatige, functionele en doelgerichte betrokkenheid die niet ontstaat vanuit een persoonlijke, maar vanuit een professionele
relatie (Schmitz, 2001). De onderlinge betrokkenheid speelt zich af in het
vadercentrum. De meeste mannen hebben naast het vadercentrum privé
een eigen contactenkring. Ze komen elkaar weleens tegen in de stad of op
de markt en dan wordt er een praatje gemaakt. Het vadercentrum is de plek
waar men betrokken is op elkaar en op nieuwkomers. Een man die voor het
eerst het vadercentrum binnenkomt voor de yogales, wordt gezien en aangesproken. De coördinator doet zijn best om te zorgen dat hij meegenomen
wordt naar de yogales. Deze man kent de coördinator helemaal niet en toch
wordt hij op weg geholpen. De coördinator had ook voorbij kunnen gaan aan
zijn onzekere zoekende ogen, maar deed dat niet.
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Deze handelwijze kan gezien worden als ‘een toegift die het nuttige en maakbare overstijgt’ (Kreuk 2012). Onder andere daardoor weet het vadercentrum
zoveel mannen aan zich te binden. Professionaliteit krijgt hier de betekenis
van daadwerkelijk het goede willen doen. Daar is over nagedacht, er ligt een
methodische manier van werken aan ten grondslag en het wordt geleefd.
Met een professionele betrokken houding vervullen de coördinator, verschillende ID-ers en vrijwilligers een voorbeeldfunctie voor stagiaires, jongeren
met een taakstraf en de bezoekers van het vadercentrum.
Zo’n houding werkt ook verbindend. We ontmoeten een jongen die een
paar keer per week komt helpen, hij heeft in het verleden stage gelopen in
het vadercentrum. Hij vertelt:‘Ik heb niet altijd wat te doen thuis en hier is
het gezellig. Ik kom hier met twee andere jongens, we helpen mensen met
papieren en zo.’
In de weggeefwinkel worden mensen op weg geholpen door de vrijwilligers
en de enthousiaste ID-er. ‘Zoekt u gordijnen?’ ‘Lukt het met het vinden van
een bankstel?’ Wij staan tot uw dienst en tussendoor worden wijze lessen,
grappen en kwinkslagen en praktische informatie gedeeld. Een betrokken
manier van werken is het talent om voortdurend afgestemd te zijn op de hele
context van het vadercentrum en zo nodig direct te handelen.

De coördinator, verschillende ID-ers en vrijwilligers zijn aanspreekbaar voor iedereen
die gebruik maakt van het vadercentrum.
Door de bereidheid om om een stapje extra
te doen voor iemand weet het vadercentrum zoveel mensen aan zich te binden.
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VEELSTEMMIGE BESLUITVORMING
‘Het gaat bij het vadercentrum om het samen doen, het samen bezig
zijn en zo van elkaar leren. Iedereen erbij betrekken. En natuurlijk Bilal.
Zonder hem zou het echt niet kunnen. Hij heeft een groot netwerk, zoekt
sponsors, heeft goed contact met de gemeente. En hij is de autoriteit, hij
is verantwoordelijk en hij is de baas. Ja, je moet wel een baas hebben,
anders ga je ruzie krijgen.’
Het leiderschap van de coördinator is gericht op de zeggingskracht van de
mannen, hun samenwerking en hun veelstemmige inbreng. Zij hebben een
wezenlijke stem bij meningsvorming en beslissingen. Dat kan gaan over de
aanschaf van nieuwe theedoeken tot de beleidsvorming. Als er gepraat wordt
over de koers van het vadercentrum, komen gemiddeld zo’n veertig mannen (en een enkele vrouw) bijeen. De coördinator vindt het van belang dat
er regelmatig bijeenkomsten zijn waar veel mannen hun zegje kunnen doen
en hun mening kunnen laten horen. Hij is er een groot voorstander van om
besluitvorming met zoveel mogelijk mannen te delen en te doen. De vrijwilligers krijgen een stem in de besluitvorming als zij ergens aan meedoen of
actief bij betrokken zijn. De buurtvaders bepalen met elkaar hun werkwijze,
de ID-er van de weggeefwinkel runt haar eigen toko, de mannen van de
werkplaats bepalen met elkaar hoe er opgeruimd wordt, de keuze voor een
nieuwe bus is een gezamenlijk proces: van het vinden van middelen hiervoor
tot de aanschaf ervan.
Omdat de gemeente en de welzijnsorganisatie eigen ambities willen waarmaken, die niet altijd lijken aan te sluiten bij het vadercentrum, is de ‘Stichting
Haagse Vaders’ opgericht, waarvan alle vrijwilligers lid kunnen worden. Zij
staan het vadercentrum bij met een raad van advies. De coördinator ziet dit
bestuur ‘als een liefdevolle oppas van een huis dat met veel inzet en goodwill is opgebouwd.’ De Stichting Haagse Vaders wil beschermheer zijn van
het vadercentrum door activiteiten te ondersteunen die door de vrijwilligers
worden gewenst, maar die via de welzijnsorganisatie niet kunnen worden
gerealiseerd.
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Belangrijke besluiten worden met een zo
divers en zo groot mogelijk aantal mannen genomen. Een gemiddelde algemene
vergadering heeft de omvang van rond
de veertig deelnemers. Stichting Haagse
Vaders is beschermheer van het vadercentrum, alle vrijwilligers kunnen hier lid
van worden en hun meningen en wensen
inbrengen.
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NETWERKEN
‘Ik heb bijna wekelijks contact met een vereniging, met de moskee, de
kerken en de buurthuizen. Ik heb connecties opgebouwd, ook voor speciale momenten. In Spoorwijk is er op 4 mei dodenherdenking, dan ga ik
met de buurtvaders daarheen. Dat is naast de moskee en dan ga ik het
bestuur ook meenemen en al die mensen die naar de moskee gaan. Ik
investeer daarin, ik heb regelmatig contact en bel regelmatig: hoe gaat
het met je? Op persoonlijk en op werkniveau.’

H5

De coördinator is een echte netwerker. Eens per drie weken laat hij aan
1600 e-mail geadresseerden in zijn nieuwsbrief weten welke activiteiten hebben plaatsgevonden en wat er op stapel staat. Zo houdt en zet het vadercentrum zich op de kaart in de buurt, in de stad en in Nederland. En men weet
het vadercentrum te vinden, organisaties bieden hun diensten aan, maken
gebruik van de faciliteiten en/of zijn geïnteresseerd in de werkwijze van het
vadercentrum.
Op de vele vragen en verzoeken die er binnen kwamen tijdens ons onderzoek
vielen twee woorden van de coördinator ons op: prima en welkom. Stagiaires, mensen die een onderzoekje willen doen, een kijkje willen nemen,
de nationale doedag, advocates die vrijwillig een spreekuur willen houden,
een vader en zoon wanhopig op zoek naar een stageplek, organisaties die
een voorlichting willen komen geven, een cursus willen aanbieden, twee
eigenwijze onderzoekers… prima en welkom! Deze open communicatiecultuur maakt het vadercentrum tot een spannende en uitdagende plek, want
je weet maar nooit wie je nu weer tegen het lijf loopt. Prima is uitstekend,
bijzonder en goed, men is meer dan welkom. Deze boodschap die krachtig
wordt uitgedragen door de coördinator opent perspectieven en kansen. Mensen en organisaties krijgen hierdoor de mogelijkheid om mee te werken aan
de kwaliteit van het vadercentrum; de mannen krijgen kansen om mee te
doen, te leren en zich te ontwikkelen.
‘Mijn inzet is: doe je werk goed, dan vinden de partijen je vanzelf wel
en dan komen ze naar je toe en willen ze samenwerken. Als ik goed
functioneer, komen er vragen naar mij toe. Er komen veel samen
werkingsverzoeken en ik selecteer daaruit en verwijs mensen door. Het
gaat wel altijd om de mannen. Dat zij er wat mee kunnen. Een hotel
vraagt: “Wij zoeken een maatschappelijk project dat wij een dag willen
ondersteunen.” Op die dag heb ik zeventig kinderen en vaders hier vandaan meegenomen. Ze kregen een heerlijke maaltijd en verwennerij, het
was een onvergetelijke dag. En ik heb connecties gelegd. Een man die bij
ons creatief bezig is, gaat het logo van het hotel in de werkplaats maken
en dan verdienen ze misschien wel een paar centjes. En ik weet als er
iemand bij mij komt: “Ik ben werkloos ik zoek werk,” dan kan ik direct
naar het hotel bellen en die man daarheen sturen. Dat geldt ook voor
bedrijven hier en daar, daar heb ik ook een netwerk.’
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De coördinator werkt met veel partijen samen, legt verbindingen met organisaties, bedrijven en de buurt. Hij benut zijn netwerk om mensen en partijen
aan elkaar te koppelen. En iedereen mag en kan een kijkje in de keuken
komen nemen. In het afgelopen jaar zagen we mensen van het gemeentebestuur, ambtenaren, de Buurtalliantie, vadercentrum initiatief Zoetermeer,
Stichting Rainbow, de initiatiefgroep Vadercentrum Nijmegen, twaalf
managers uit verschillende ministeries, een delegatie van de gemeente
Spijkenisse, medewerkers van het ministerie van Binnenlandse zaken,
internationale gasten uit El Salvador en Bulgarije, welzijnswerkers uit Hilversum, minister Donner, twaalf mannen van de Stichting Kantara Brug uit
Amsterdam, de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid en
Sport, veertig vrouwen van vrouwenvereniging De Koffiepot, een delegatie
van twaalf personen van het dagelijks bestuur en het managementteam van
de deelgemeente Feyenoord te Rotterdam, de directeur emancipatie van het
ministerie van OC&W met andere gasten en het Oranjefonds.

PASSIE EN BEROEPSTROTS
De coördinator:
‘Als ik iets goeds opzet, geeft dat voldoening. En dat is een cirkel geworden. Als ik denk dat het beter kan, dan ga ik proberen om het nog beter
op te zetten.’
Een ID-er:
‘Kijk het gaat mij niet om het geld, dat zeg ik eerlijk. Het gaat erom dat
ik met plezier kom en weer weg ga. Ik kan met iedereen omgaan, white
power, black power… En als ze hulp nodig hebben dan sta ik klaar. En ik
ben nooit ziek geweest, nooit. Nu heb ik pijn in mijn rug maar ik ben toch
heel de week gekomen, ik heb een pil geslikt en ik hoop dat het weggaat.’
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Een vrijwilliger:
‘Het gaat hier om het samen doen, het samen bezig zijn en zo van elkaar
leren. En iedereen erbij betrekken. Je kunt hier jezelf zijn en het is hier

Het vadercentrum zet zich op de kaart door
een groot landelijk en lokaal netwerk via
een digitale nieuwsbrief te informeren. Er
is een open communicatiecultuur, iedereen
is welkom. Door de kwaliteit hoog te houden weten veel partijen het vadercentrum
te vinden, is er veel belangstelling voor
de werkwijze en wordt er regelmatig een
beroep op het vadercentrum of een aanbod
gedaan.
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vertrouwd. Bij de Nederlandse les zitten ook hoogopgeleide mensen.
Die kiezen er toch voor om hier te komen. Het gaat ook om de sociale
contacten.’
Met alleen een professionele beroepshouding had het vadercentrum niet
kunnen worden wat het nu is. Dat het vadercentrum een bijzondere plek is,
wordt door de meeste mannen uitgedragen. Ze zijn trots op de resultaten: de
groeiende groep cursisten Nederlandse taal, het cursusaanbod, de aantallen mensen die op dialoogbijeenkomsten en activiteiten af komen, het grote
netwerk, de praktische en sociale hulp die wordt geboden en de zorg voor
elkaar. Beroepstrots is plezier hebben in het werk en heeft te maken met
vakmanschap, eigen (vak)kennis en kunde kunnen benutten. Dat zagen we
zowel bij de professionals als bij de vrijwilligers.

H5

Plezier in het werk hebben, heeft een positieve uitstraling en maakt dat er
gelachen kan worden en dat het gezellig is. Als de coördinator koffie gaat
inschenken voor een groepje mannen vraagt hij aan een jongen met een
taakstraf of hij even wil helpen. Behulpzaam schiet hij naar hem toe. Een
van de mannen roept hard: ‘Ben je gek, je gaat hem toch niet helpen!’ De
jongen schrikt en bloost en merkt na een geruststellende opmerking dat
het een grap is. Er volgt hilariteit en gelach, goedmoedig geplaag over de
dienstbaarheid van de coördinator. Beroepstrots betekent ook de bereidheid
om een stapje harder te lopen en ergens extra energie in steken. De coördinator hoeft geen koffie in te schenken, maar hij doet het wel. Het is rustig,
hij heeft tijd en hij wil deze hardwerkende vrijwilligers uit de weggeefwinkel
verwennen.

KWALITEIT BEWAKEN EN VERSTERKEN
	ONDERSTEUNING EN BEDREIGING VAN DE
GENDERSPECIFIEKE AANPAK
Het vadercentrum hanteert het ‘modelhuis’ als genderspecifieke werkwijze die door de agogische professional wordt bewaakt en uitgedragen.
Deze werkwijze ontwikkelt zich nog steeds, de huidige professional ziet het
vadercentrum als een doorstroomplek voor mannen en hij heeft coachend

Trots zijn op het vadercentrum, de
gedrevenheid om het werk goed te willen
doen en samen plezier te hebben dragen
bij aan het positieve klimaat en de kwaliteit
van het vadercentrum.
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vaderschap uitgebreid door mannen en jongeren kansen te bieden om over
en weer als ‘vaders’ en ‘zonen’ van elkaar te leren. De genderspecifieke
werkwijze maakt dat mannen vanzelfsprekend voor elkaar en voor het vadercentrum zorgen en heeft hiermee naam en faam opgebouwd. Landelijk is
het vadercentrum een voorloper en voorbeeld van het mannenemancipatiebeleid. In Den Haag dreigt het vadercentrum onzichtbaar te worden en haar
identiteit en werkwijze te verliezen in een multifunctioneel wijkcentrum.

	ONDERSTEUNING VAN STICHTING HAAGSE VADERS
Het vadercentrum heeft zich steeds vanuit de basis verder ontwikkeld. Dat
is de grote kracht van het vadercentrum en dat is een van de redenen dat
zoveel vrijwilligers bereid zijn om er veel vrije tijd in te stoppen. Vragen ontstaan of komen op in de concrete werkpraktijk van het vadercentrum en
daar wordt op gereageerd en geanticipeerd. Als iemand opnieuw gehuisvest
wordt, dan zijn er spullen en dan zijn er helpende handen. Als er afgeschreven pc’s bij de ruilwinkel worden afgeleverd, dan is er een deskundig iemand
die ze gebruiksklaar kan maken voor schoolkinderen. Stichting Haagse
Vaders is opgericht om deze werkwijze te bewaken, zodat de vrijwilligers hun
eigen ruimte behouden en hun eigen-wijze koers kunnen blijven varen. De
doelstelling van Stichting Haagse Vaders is het bevorderen van emancipatie en participatie van mannen en het bestrijden van armoede. Momenteel
richt de stichting zich op activiteiten die door de vrijwilligers worden gewenst,
maar die door de overkoepelende welzijnsorganisatie niet kunnen worden
gerealiseerd. Zij kunnen daarnaast in bredere zin eigen beleid ontwikkelen
en voor de uitvoering daarvan draagvlak zoeken. Hiermee willen zij de zorgvuldig opgebouwde kwaliteit die het vadercentrum heeft ondersteunen en
waarborgen.

	PRAKTISCHE EN MORELE ONDERSTEUNING VAN DE
COÖRDINATOR VANUIT DE WELZIJNSORGANISATIE
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Aan de coördinator van het vadercentrum worden hoge eisen gesteld. Hij is
de belangrijkste en toonaangevende figuur die op alle fronten en niveaus zijn
werk vormgeeft. Hoewel er veel zelfregulatie en zelfbeheer is, houdt hij de
boel bij elkaar en maakt hij steeds weer ruimte voor zo veel mogelijk verschillende mensen. De afhankelijkheid van één professional maakt het vadercentrum kwetsbaar. Om de continuïteit te bewaken zou iemand kunnen worden
opgeleid die zich in de praktijk de agogische en methodische werkwijze eigen
leert maken onder begeleiding van de coördinator, de professionele leermeester.
Het vadercentrum groeit nog steeds en wij hebben gezien dat er erg veel op
het bord van de coördinator terecht komt. Zijn rol en zijn werk is zeer complex en er is moed voor nodig om wezenlijk aanspreekbaar en aanwezig te
zijn en het werk op deze wijze vorm te geven. In het vadercentrum heerst
een bedrijfscultuur om zuinig op te zijn en dat vraagt van de overkoepelende
welzijnsorganisatie om ondersteuning, rugdekking en waardering.
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CONCLUSIES
VOOR WELZIJN ANDERE
STIJL

H6
‘Participatie, Welzijn Nieuwe Stijl, vrijwilligers, jongeren begeleiden. Dat
gebeurt hier allemaal. Je moet de kip met de gouden eieren niet slachten en de oorsprong en het doel niet uit het oog verliezen. Het is om de
samenleving te doen en het is een methode die werkt. Het vadercentrum
is gericht op een samenleving die wij met elkaar willen, waar ontwikkeling is, een open samenleving waar iedereen meedoet.’
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De actieve en trotse vrijwilligers zijn ervan overtuigd dat het vadercentrum
een voorbeeld is van hoe het welzijnswerk en de samenleving zich zou moeten ontwikkelen. Over welke specifieke kwaliteiten, welke manieren van denken en doen, hebben we het dan? Wat kunnen beleidsmakers, professionals
en vrijwilligers leren van de ervaringen van vadercentrum Adam? En (hoe)
kan dat worden ingepast in de huidige ontwikkelingen in de welzijnsector?
Er is de laatste jaren veel bezuinigd op het welzijnswerk en er is een nieuw
wettelijk kader, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo
wil het probleem van de toenemende kosten voor welzijn en zorg oplossen
door meer verantwoordelijkheden te leggen bij de burgers. Om deze beleidswijziging te laten slagen is het stimuleringsprogramma ‘Welzijn Nieuwe Stijl’
ontwikkeld: acht ‘bakens’ die richting moeten geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector.
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Achtergrond van het nieuwe welzijn- en zorgbeleid is behalve financiële noodzaak ook
kritiek op de doorgeslagen individualisering en
de ‘achteroverleunende’ burger. ‘In de Wmo
is de burger – met zijn netwerk – zelf nadrukkelijk aan zet. Als vrijwilliger, als actieve
buurtbewoner, als mantelzorger. Maar ook
als iemand die zijn eigen kracht weer weet te
ontdekken, weer leert om zelf zijn problemen
op te lossen.’ (website Ministerie VWS). In
het vadercentrum zagen we geen ‘achteroverleunende’ burgers, maar vrijwilligers, actieve
buurtbewoners en mantelzorgers. Is de
overheid te somber over de houding van de
mensen van tegenwoordig of deed het vadercentrum al aan Welzijn Nieuwe Stijl voordat
de term werd uitgevonden? De overheid is
zeker te somber. Nederland is kampioen vrijwilligerswerk, er wordt veel meer mantelzorg
dan formele zorg geboden en er ontstaan
overal in het land ‘burgerinitiatieven’ om wegbezuinigde of verwaarloosde publieke ruimtes
en voorzieningen te redden en te verbeteren.
Maar het geproblematiseerde ‘ieder-voorzich-en-de-overheid-voor-ons-allen’-gedrag
komt zeker ook voor. Daarom vatten we als
afsluiting van dit boek nog eens samen wat
ervoor zorgt dat de mannen zich in het vadercentrum van hun open, sociale, zorgzame,
ondernemende en geëmancipeerde kant
laten zien. Dat doen we aan de hand van de
acht richtinggevende ‘bakens’ van Welzijn
Nieuwe Stijl (VWS 2010). Niet om te controleren of het vadercentrum wel op koers loopt,
maar om aan de hand van de bevindingen in
het vadercentrum na te gaan of de bakens
wel goed staan om de doelen van samen- en
zelfredzaamheid en mannenemancipatie te
bereiken. Zo nodig hebben we de bakens
geherdefinieerd.
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1
ZOWEL AANBOD DOEN ALS DE VRAAG
SERIEUS NEMEN
Volgens de overheid is het welzijnswerk er
nog niet in geslaagd om de omslag van
aanbodgericht naar vraaggericht werken te
maken. Vraaggericht werken is geen kwestie
van ‘u vraagt en wij draaien’. Dat leidt tot
claimgedrag, waarbij de eigen kracht van de
burger en zijn netwerk onvoldoende worden
aangesproken en de achterliggende problemen niet worden aangepakt. Welzijn Nieuwe
Stijl is gericht op de vraag achter de vraag.
Het vadercentrum werkt om praktische en
inhoudelijke redenen zowel aanbodgericht als
vraaggericht. Het cursus- en spreekuuraanbod is toegesneden op gesignaleerde wensen en behoeftes van mannen, maar is ook
afhankelijk van de initiatieven, kwaliteiten en
praktische mogelijkheden van vrijwilligers. Op
ongevraagde aanbiedingen van instellingen
en ondernemingen om iets voor en met het
vadercentrum te organiseren wordt bijna altijd
ingegaan, vanuit het idee dat ze een verrijking
kunnen zijn van het netwerk, de kennis en de
leefwereld van de deelnemers. De individuele
benadering is vraaggericht, maar niet per se
gericht op de vraag achter de vraag. Mannen komen vaak binnen met een praktische
vraag, ze willen vrijwilligerswerk komen doen
of een cursus volgen. Daar worden mogelijkheden bij gezocht. Achtergronden en motieven worden niet tot in de finesses uitgezocht,
maar het aanbod is geen bezigheidstherapie;
en persoonlijke ontwikkeling kan op een
bepaald moment ook doorstroming betekenen. Er is ruimte om met elkaar over problemen te praten, maar het hoeft niet. De mannen bieden elkaar praktische hulp en advies,
ID-ers zien het als hun taak een luisterend
oor te bieden, maar het vadercentrum biedt
ook een gelegenheid om even niet met problemen bezig te zijn; om niet aangesproken
te worden als een patiënt van de GGZ, of als

iemand met schulden, maar als een persoon
die van betekenis is en iets te bieden heeft.
In het overheidsbaken ‘gericht op de vraag
achter de vraag’ staat de analyse en daarmee
deskundigheid van de professional centraal.
In een organisatie als het vadercentrum,
die voornamelijk op vrijwilligers draait, zijn
de actuele zelfpresentatie en de vraag zoals
mensen die zelf formuleren het uitgangspunt.
De persoonlijke ondersteuning zit – behalve in
een paar specifieke spreekuren – in de open
en gastvrije houding ten opzichte van nieuwkomers en in de alledaagse omgangsvormen,
die per moment en per persoon kunnen
variëren van oppervlakkig kennen en gekend
worden tot persoonlijke gesprekken en spontane hulp en advies. En in de combinatie van
persoonlijke aandacht, zorgzaamheid, humor
en actie.

2
ONTWIKKELING VAN EIGEN KRACHT
ÉN MANNENEMANCIPATIE DOOR
EIGENAARSCHAP
De Wmo is kritisch over het uit handen
nemen van de problemen door de professionals. In individuele gevallen zou de professional moeten kijken wat mensen zelf, en
hun netwerk, kunnen doen om problemen op
te lossen. Op straat-, buurt- en dorpsniveau
moet de professional erop gericht zijn om de
zelfredzaamheid, het zelfoplossend vermogen
en de eigen kracht van de burger, in en met
zijn omgeving, te versterken.
Het vadercentrum gaat expliciet uit van de
kracht en kwaliteiten van mannen; dat is het
fundament van het modelhuis, het schema
van de gebruikte methodiek. Er wordt ruimte
geboden om iets te doen: om iets te maken,
iets te leren, om vakmanschap te tonen en
over te dragen, om werk- en leerervaringen
op te doen en daarmee maatschappelijk
vooruit te komen, en om iets maatschappelijks nuttigs doen. Mannen komen er ken-

nis halen én brengen. Erkenning van deze
tweezijdigheid is een voorwaarde voor het in
stand houden, de kwaliteit en de ontwikkeling van het activiteitenaanbod; en voor het
samengaan van persoonlijke groei en ontwikkeling van het vadercentrum. Een belangrijk
element van deze bedrijvigheid is het gezamenlijke praktische en morele eigenaarschap
van het vadercentrum. In het vadercentrum
doen en beslissen de vrijwilligers bijna alles
zelf. Ze bepalen met elkaar hoe ze een klus
gaan klaren of hoe ze invulling geven aan het
cursusaanbod. Ze steunen, helpen elkaar, de
cursisten en de bezoekers als dat nodig is;
en dragen met allerlei activiteiten bij aan het
sociale klimaat in de buurt. Ze runnen het
vadercentrum, ze voelen zich er verantwoordelijk voor en ze zijn er trots op, als zijnde
hun eigen gezamenlijke onderneming en
prestatie. Eigenaarschap en zeggenschap zijn
een belangrijke voorwaarde voor en katalysator van eigen kracht, dat is ook de ervaring in
clubhuizen in zelfbeheer en in burgerinitiatieven. In het vadercentrum heeft dat een extra
emancipatorisch effect omdat de mannen
met elkaar het hele bedrijf c.q. huishouden
runnen, dus inclusief de zogenaamde vrouwentaken zoals koken, schoonmaken, de was
doen, strijken, het gezellig maken, activiteiten
met kinderen ondernemen en met elkaar over
de opvoeding praten. Mannenemancipatie
is in een vader/mannencentrum een vanzelfsprekend onderdeel van de ontwikkeling van
eigen kracht.
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3
ER OP AF, MAAR OOK EEN PLEK
BIEDEN
De Wmo deelt de zorgbehoevende mensheid,
en wie hoort daar niet bij, in twee categorieën in: zorgclaimers en zorgmijders. Het
eigenkracht-principe is gericht op de eerste
categorie, het er op af-principe op de laatste:
‘mensen die niet om ondersteuning durven
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of willen vragen, terwijl ze al langer vereenzamen, zich verwaarlozen, met onoplosbare
schulden kampen, of verslavingsgedrag vertonen. Deze burgers weten de weg niet te vinden naar ondersteuning. Ze zijn op basis van
eerdere ervaringen teleurgesteld in de hulpverlening, of vastgelopen in de bureaucratie.
Deze mensen worden niet bereikt door ze op
te roepen om op kantoor te verschijnen ten
einde daar een goed gesprek te voeren. Daar
moet de professional op af, en liefst zo snel
mogelijk, om erger te voorkomen.’ (website
Ministerie VWS)
Mannen die op de een of andere manier zijn
vastgelopen, kunnen in het vadercentrum op
hulp rekenen. Het vadercentrum biedt aan
hen allereerst een plek om de draad weer
op te pakken, vrijwilligerswerk te doen of een
cursus te gaan volgen. Daarnaast wordt zo
nodig en zo gewenst praktische, emotionele
en morele ondersteuning geboden. Het bij
elkaar brengen van de mensen en de zorg
werkt vanuit twee principes. Het eerste lijkt
op ‘er op af’. Mensen worden van de straat
geplukt en naar binnen gehaald, en mannen
worden door andere mannen of door instanties naar het vadercentrum meegenomen of
gestuurd, omdat zij er baat bij zouden kunnen
hebben. Het tweede werkt via de beschikbaarheid en inrichting van een toegankelijke
en aantrekkelijke ontmoetings- en activiteitenplek. Daar zitten ruimtelijke kanten aan,
zoals een transparant en herkenbaar gebouw,
open deuren, ruime en geregelde openingstijden. En er zitten sociale kanten aan, zoals
een gastvrije ontvangst, interessante activiteiten, doorstroming en dynamiek zodat het
geen koffiehuis met een vaste klantengroep
wordt. Het vadercentrum heeft in Den Haag
naam en faam opgebouwd. Het is een plek
met een duidelijke identiteit die veel mensen
en instanties weten te vinden, waar niemand
achter een bureau of computer vastgekleefd
zit en waar mensen zorg kunnen bieden en
krijgen zonder regie van een professional. In
het vadercentrum is te zien dat zorg niet altijd
rond het woonhuis en de privésfeer georga-
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niseerd zou moeten worden. Juist het bieden
van een plek waar mensen gemakkelijk heen
kunnen, waar niet alles direct besproken
hoeft te worden en waar je al doende contacten kunt leggen, kan de zogenaamde zorgmijder over de streep helpen. Het draagt bij aan
zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid en
kan zowel de vraagverlegenheid als de handelingsverlegenheid op een vanzelfsprekende
manier verminderen.

4
FORMEEL EN INFORMEEL IN
OPTIMALE VERHOUDING
De Wmo streeft naar ‘een optimale verhouding tussen wat mensen zelf kunnen en wat
professionals moeten doen’. Volgens Welzijn
Nieuwe Stijl is het de taak van de professional om het probleemoplossend vermogen van
individuen en groepen (sociale netwerken,
vrijwilligersinitiatieven en wijkverbanden) te
activeren.
In het vadercentrum bepalen de vrijwilligers
zelf hoe zij hun werk doen en creëren zij voor
zichzelf nieuwe mogelijkheden om iets te
gaan doen. De professional is de behoeder
van het methodische modelhuis dat de ontwikkeling en emancipatie van mannen en een
vergroting van hun deelname en bijdrage aan
de samenleving ten doel heeft. Het leiderschap van de coördinator gaat uit van partnerschap, dus van zeggenschap, instemming
en verschillende inbreng van vrijwilligers. Het
is persoonlijk en betrokken, en gericht op het
opbouwen van vertrouwensrelaties tussen
professionals en vrijwilligers en tussen vrijwilligers en bezoekers onderling. Daarom stelt hij
deelnemersgroepen aan excursies en vakantiekampen bewust ‘multicultureel’ en anderszins divers samen. Doordat mannen zich
ontwikkelen in het vadercentrum veranderen
onderlinge verhoudingen. Dit leidt soms tot
machtsconflicten en leerzame wrijvingen, bijvoorbeeld over de zeggenschap over bepaalde

ruimtes. Die conflicten en wrijvingen vragen
om leiderschap die de ruimte bewaakt voor
alle mannen. De overkoepelende welzijnsorganisatie zou – op afstand – ondersteunend
moeten zijn aan dat proces. Dat hebben wij
te weinig gezien, de keuze om het vadercentrum om te vormen tot een multifunctioneel
centrum is bijvoorbeeld zonder overleg met
de vrijwilligers gemaakt en wordt daarom door
hen ervaren als onderwaardering en ondermijning van wat zij hebben opgebouwd. De
coördinator, die in dienst is van de welzijnsinstelling, kwam daardoor in een ingewikkelde
spagaat terecht. Het sterke van vadercentrum
Adam is dat de vrijwilligers in staat waren om
uit hun eigen netwerk een Stichting Haagse
Vaders op te richten die praktische én morele
ondersteuning gaat bieden, zodat de vrijwilligers en gebruikers door kunnen gaan met
hun individuele en collectieve ontwikkeling.
Een belangrijke les uit deze wrijving tussen
vrijwilligers en welzijnsinstelling is dat de
wijziging van de verhouding tussen formele
en informele inbreng ook eisen stelt aan de
formele, professionele organisatie. De organisatie zou haar eigen personeel moeten
ondersteunen én de geactiveerde sociale
netwerken als gelijkwaardige samenwerkingspartner behandelen.

5
DOORDACHTE BALANS VAN
COLLECTIEF EN INDIVIDUEEL
Volgens de overheid is de verzorgingsstaat
doorgeschoten met individuele oplossingen
voor problemen van burgers en zijn – om
financiële redenen – collectieve aanpakken
onvermijdelijk. Ze zijn goedkoper, maar bieden soms ook een betere oplossing.
Het vadercentrum is een collectieve voorziening voor alle mannen die er iets willen
komen doen. Door de indeling, inrichting
en het open-deuren-beleid biedt de ruimte
zowel gelegenheid voor (georganiseerde en

spontane) een-op-een-gesprekken als voor
groepsactiviteiten. Mannen worden met hun
individuele vragen op weg geholpen, maar
sommige kwesties vragen om een collectief
antwoord. Het vadercentrum wil bijvoorbeeld
bijdragen aan armoedebestrijding en is om
die reden de weggeefwinkel begonnen. De
weggeefwinkel biedt meer dan spullen aan
mensen die weinig hebben. Het is een plek
waarin het draait om medemenselijkheid, de
winkel functioneert als ontmoetingsplek en
draagt bij aan een beter milieu. De dagelijkse
maaltijdvoorziening in het vadercentrum is
behalve een welkome beloning in natura
voor vrijwilligers die krap bij kas zitten en een
bijdrage aan een gezond voedingspatroon,
ook een gelegenheid om elkaar te treffen,
om jong en oud(er) samen te laten zorgen
en om met het huishouden bezig te zijn. Collectieve voorzieningen zoals de cursussen en
de werkplaatsen worden door de mannen
zelf opgezet en draaiende gehouden. In de
dialogen wordt ruimte gemaakt voor het uiten
van verschillende opvattingen, maar kunnen
mannen ook gemeenschappelijke ervaringen
en problemen ontdekken. Door bepaalde
religieuze en nationale hoogtijdagen te vieren,
krijgen mensen de kans om een groepsidentiteit te beleven, te tonen, of daarvan kennis te nemen. Het vadercentrum laat onder
andere de waarde zien van het traditionele
sociaal-culturele groepswerk, gebaseerd op
vrijwilligerswerk en groepsidentiteiten. Een
belangrijke voorwaarde is een plek, locatie,
gebouw, waar initiatieven en activiteiten kunnen ontstaan en tot bloei kunnen komen en
waar publieke vertrouwdheid kan ontstaan
tussen groepen die elkaar elders niet treffen
of uit de weg gaan. De golf van sluitingen van
allerlei publieke wijkgebouwen in Den Haag
en de rest van Nederland staat haaks op de
door de overheid nagestreefde balans van
collectief en individueel.
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SOMS INTEGRAAL, SOMS EEN
ONDERDEEL AANPAKKEN

EEN OPEN, RESULTAATGERICHTE
AANPAK – DE KRACHT VAN
KLEINSCHALIGHEID

De overheidskoers is integraal werken:
goede samenwerking en afstemming tussen
professionals bij complexe problemen. De
gemeente moet als opdrachtgever en regisseur de partijen bij elkaar brengen. Op cliëntniveau ligt de regierol bij de (professionele)
aanbieders van ondersteuning.
In het vadercentrum worden problemen vaak
concreet en praktisch aangepakt en blijft
de regie bij de persoon zelf. Hij kan hulp
willen bij de oplossing van één probleem,
bijvoorbeeld zijn dakloosheid, en de rest zelf
of in een ander verband willen aanpakken.
De samenwerking tussen de vrijwilligers van
het vadercentrum met professionals uit het
hulpverleningscircuit verloopt soms moeizaam. Ten eerste omdat professionals (of hun
organisatie) moeite hebben om vrijwilligers
als gelijkwaardige partners zien. Ten tweede
omdat sociale professionals soms nog teveel
vanuit hun eigen specialisatie, methodiek
en gewoontes te werk gaan. Flexibele generalisten en netwerkers zoals de coördinator
van het vadercentrum blijken nog schaars te
zijn in het welzijnswerk en de hulpverlening.
Daar staat tegenover dat het vadercentrum
– gevraagd en ongevraagd – ter zake doend
aanbod krijgt van (aspirant, volleerde en
gepensioneerde) professionals, zowel op het
gebied van individuele hulpverlening als op
het gebied van educatie en organisatie. Vaak
willen deze professionals zich niet met alles,
maar juist met één ding bezighouden. Dat is
voor henzelf goed, zo houden zij plezier in dit
vrijwilligerswerk, en het blijkt voor de mensen
die er gebruik van maken ook aantrekkelijk te
zijn om hulp te krijgen zonder voor de zoveelste keer hun ‘hele verhaal’ te moeten vertellen. Het vadercentrum laat zien dat integraal
werken geen dogma zou moeten zijn, zeker
als de inzet van vrijwilligers wordt gevraagd.
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De overheid wil ‘niet vrijblijvend maar resultaatgericht’ werken en wil dat garanderen
door afspraken vooraf en meten achteraf.
‘Waar organisaties ondersteuning bieden aan
burgers, worden concrete afspraken gemaakt
over de vraag op welke ondersteuning van
professionals en vrijwilligers men kan rekenen, wat daarbij de eigen inzet is (met en in
de eigen omgeving) en naar welke (meetbare)
resultaten wordt toegewerkt.’ (website Ministerie VWS)
In het vadercentrum wordt resultaatgericht
gewerkt, het doel is dat mannen zich ontwikkelen, vooruitkomen, en deelnemen en
bijdragen aan de samenleving. Concrete en
haalbare resultaten worden echter niet van
te voren vastgelegd, maar er wordt voortdurend ingesprongen op wat zich aan vragen en
aanbiedingen aandient. Zodoende zijn buurtvaders inzetbaar tijdens EK voetbal, is er altijd
plek voor stagiaires en jongeren met een
taakstraf of voor mannen die vrijwilligerswerk
willen komen doen. Mannen worden niet
gedwongen om iets te gaan doen. Zij komen
in het vadercentrum omdat ze het leuk vinden, zich nuttig willen maken of iets willen
leren. De mannen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor het vadercentrum. Het
is een resultaat dat het vadercentrum ruim
tachtig vrijwilligers heeft en dat honderden
mannen wekelijks het vadercentrum bezoeken, maar kwaliteit zit niet altijd in kwantiteit.
De jongen met een taakstraf die ervaren
heeft hoe het is om ergens bij te horen en
samen ergens verantwoordelijk voor te zijn,
heeft misschien wel een les voor het leven
mee gekregen. Maar het mislukt ook wel
eens, met zo’n jongen of met iets of iemand
anders, want het is soms ook pionieren en op
nieuwe mogelijkheden inspringen waarvan de

resultaten moeilijk van te voren kunnen worden voorspeld.
In Den Haag heeft de overkoepelende welzijnsorganisatie de opdracht van de gemeente
gekregen om in plaats van aanbodgericht
vraaggericht te gaan werken. De ambities
van deze organisatie zijn vastgelegd in een
wijkprogramma waarin concrete meetbare
resultaten worden benoemd. De fixatie op
– op voorhand geformuleerde – meetbare
resultaten botst met vraaggericht werken,
ook als dat niet opgevat wordt als ‘u vraagt
en wij draaien’. Een belangrijk onderliggend
probleem is gebrek aan vertrouwen, onder
andere als gevolg van schaalvergroting.
Dit zijn werkafspraken tussen twee grote
bureaucratieën. Het vadercentrum laat ook
de kracht van kleinschaligheid zien: aanspreekbaarheid, betrokkenheid bij individuele
personen en het geheel, weten met wie je
afspraken maakt en kunnen overzien waar
het concreet over gaat.

8
GEBASEERD OP RUIMTE VOOR DE
PROFESSIONAL ÉN DE ACTIEVE
VRIJWILLIGERS
Volgens de Wmo zijn ‘niet alleen de regels
van de organisatie of de wensen van de
gemeente bepalend, maar ook de professionele bagage van de beroepskracht. Deze
moet voldoende aan bod kunnen komen.
Daarvoor heeft de professional de ruimte
nodig om zelfstandig te handelen op basis
van ruime, vrije beslissingsruimte.’
Nog steviger geformuleerd heet het: het gaat
niet om ‘what works’ maar om ‘who works’.
Er worden momenteel in het land diverse
onderzoeken gedaan naar zogenoemde ‘best
persons’, mensen die in staat zijn om ook
in ingewikkelde omstandigheden mensen in
beweging te krijgen voor de publieke zaak.
Zogenoemde ‘gangmakers’ die ‘beschikken
over talenten en vaardigheden die eerder ver-

knoopt zijn met hun persoonlijkheid dan met
de opleiding die ze genoten hebben’ (Van
der Lans 2011). Dat zijn niet alleen officieel
betaalde professionals, dat weten we van de
zelfbeheerprojecten en bewonersinitiatieven/
organisaties, dat zien we ook in het vadercentrum en dat strookt met de centrale doelstelling van het nieuwe beleid. Daarom zou
de ruime, vrije beslissingsruimte niet alleen
voor de beroepskrachten, maar ook voor de
actieve vrijwilligers moeten gelden. In het
nieuwe welzijnswerk zou het werk juist of ook
van onderop moeten worden ontwikkeld. Het
vadercentrum is een voorbeeld van hoe dat
in zijn werk zou kunnen gaan, maar ook van
de kwetsbaarheid ervan als de gangmakers
niet op waarde worden geschat door instelling en overheid. Het zelfoplossend vermogen
van professionals en vrijwilligers van het
vadercentrum zou gesteund en gestimuleerd
moeten worden. Zij zouden in staat moeten
worden gesteld om beste manieren te blijven
vinden die bijdragen aan de ontwikkeling van
mannen en daarmee aan onze samenleving.
Door middel van wederzijds vertrouwen zou
het management en de gemeente constructief en kritisch mee kunnen kijken en luisteren naar dat wat aan die basis nuttig en
nodig zal blijken. Zoals wij als onderzoekers
de ruimte hebben gekregen en genomen
om de dagelijkse gang van zaken te observeren en overdenken. Uiteindelijk kunnen de
gemeente en welzijnsinstelling dan trots zijn
op een vadercentrum waar mensen daadwerkelijk participeren en emanciperen.
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OVER DE VORMGEVING
Een robuust boek, een écht ‘mannenboek’.
De opzet van dit boek is geometrisch. De grote grafische vormen, grote
nummers en blokachtige indeling spelen met verschillende richtingen.
De wisselende richtingen verbeelden de zoektocht ‘naar wat te doen’, de
bedrijvigheid, de interacties tussen de mensen, en de losse, open sfeer in
het Vadercentrum.
De grote kleurvlakken leiden je door het boek. Zo is het ook een boek
voor de snelle lezers die gemakkelijk de samenvattingen en de vele foto
kiekjes kunnen lezen. Het is immers naast een studieboek ook bedoeld als
hommage voor de mannen.
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