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EEN LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLEK VOOR JONGE VADERS 



Wat is Fathers for Life?

Met het project Fathers for Life willen wij aandacht geven aan de relatief onzichtbare groep jonge

vaders en hun belangrijke rol in het ouderschap. Doorgaans krijgt deze groep veel minder hulp en

steun vanuit hulpverlening en maatschappij. Daarom willen we jonge vaders niet alleen een stem

geven, maar ook praktische ondersteuning bieden binnen een laagdrempelige ontmoetingsplek. We

bieden een laagdrempelige en inclusieve ontmoetingsplek aan waar we een duidelijke plek creëren

waar (jonge) vaders heen kunnen voor allerlei soorten vragen en ondersteuning. Dit kan gaan om

juridisch advies, financieel advies, mentoring, peer-to-peer-gesprekken, maar ook uitstapjes en een

luisterend oor. Hierbij zetten we in op het delen van ervaringskennis en maatwerk. Per buurt zal er op

bepaalde inloopmomenten een locatie beschikbaar worden gesteld als ontmoetingsplek. Door het

aanbod buurtspecifiek te maken houden we het zo laagdrempelig mogelijk.

Doelstellingen

Onze doelstelling is om jonge vaders praktische ondersteuning te bieden en daarin een stem te

geven in welke vorm van advies en ondersteuning zíj nodig hebben. Ook willen we om deze reden

‘peer educators’ inzetten: rolmodellen zoals oudere vaders en grootvaders. Wij staan niet tegenover

de jonge vaders, maar naast hen. Deze insteek zal een grote rol spelen in de ontmoetingsplekken en

specifiek door Zakery Beacher, een ervaringsdeskundige die op zijn 16e vader werd en voor veel

uitdagingen kwam te staan. Zijn rol zal een motiverende en positieve invloed en bijdrage hebben op

het project en de (jonge) vaders. Door de (jonge) vaders en grootvaders laagdrempelig

ondersteuningsaanbod aan te bieden, dragen we bij aan een kansrijkere start voor kinderen.

Doelgroep

Dit project focust zich in de pilotfase op de doelgroep jonge vaders (jonger dan 27 jaar), maar zal

uitgebreid worden naar alle vaders en grootvaders (vaders van vaders), omdat op basis van

onderzoek naar projecten en aanbod voor deze specifieke doelgroep het aanbod voor

ondersteuning van vaders in het algemeen, ontoereikend is gebleken. 

Projectteam

De projectgroep bestaat uit initiatiefnemer Zakery Beacher, jeugdprofessional van het jaar 2020, en

BureauVie, trainings- en adviesbureau in het sociaal domein. Daarnaast wordt het uitgebreide

netwerk van beide partijen ingezet en worden de volgende partijen bij het project betrokken:

Kansrijke start JGZ, NJI, Movisie, top600-jongeren, jongerenreclassering, Jeugdbescherming, OKT,

JGZ, Altra, Levvel, Buurtteams, Waag, WPI. Dit netwerk aan organisaties zal een verwijzende rol

hebben in het toeleiden van jongeren naar het project en de bijbehorende

ondersteuning/ontmoetingsplek.

"1 VADER IS MEER DAN 100

SCHOOLMEESTERS"

MEER WETEN? 

NEEM CONTACT MET ONS OP!

fathersforlife@bureauvie.nl

www.bureauvie.nl

T: 06 - 194 420 62 (Abigail)

T: 06 - 336 933 23 (Esma)

http://bureauvie.nl/
http://www.bureauvie.nl/

