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1. Het college besluit tot het voortzetten van het pilotproject vadercentrum voor 2 jaar dit wil zeggen
voor de periode 16 november 2011 – 15 november 2012 en de periode 16 november 2012 – 15
november 2013 en hiervoor aan Stichting DOCK Haarlem € 100.000,- ter beschikking te stellen.

2. Het college geeft aan Stichting DOCK Haarlem aan dat na de periode van 2 jaar er geen tijdelijke
extra middelen meer ter beschikking zijn en dat òf het pilotproject vadercentrum in de
bedrijfsvoering geïmplementeerd moet worden òf anders het pilotproject vadercentrum tijdig
afgebouwd moet worden.

3. Het college besluit de baten van € 100.000,- die in de vorm van een decentralisatie-uitkering van de
rijksoverheid aan de gemeente worden uitgekeerd via de derde Berap in de begroting 2011 en 2012
over te hevelen van programma 10 naar programma 3.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. De Commissie Samenleving ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
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Onderwerp: voortzetting pilotproject vadercentrum
Reg.nummer: 2011/261766

1. Inleiding
Op 26 oktober 2010 besloot het college tot het opzetten van een pilotproject
vadercentrum in het stadsdeel Oost voor de periode van 1 jaar. De opzet van een
project gericht op mannen is voor Haarlem een nieuwe aanpak. In 2010 is het
pilotproject vadercentrum gestart, financieel mogelijk gemaakt door een
rijksbijdrage (decentralisatie-uitkering gemeentefonds) voor het realiseren van een
vadercentrum aangevuld met een cofinanciering vanuit het preventiebudget
Zomerzone 40+. In het collegebesluit van 2010 (kenmerk 2010/103838) is
vastgelegd dat afhankelijk van de resultaten van de eerste periode voortzetting voor
de periode van nog maximaal twee jaar mogelijk was. In de opdrachtverlening
(beschikking) aan de uitvoerder Stichting DOCK Haarlem (DOCK) is vermeld dat
het college per 1 september 2011 de resultaten toetst aan de hand van een aantal
criteria. Van DOCK is een inhoudelijke verantwoording ontvangen.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit tot het voortzetten van het pilotproject vadercentrum voor 2
jaar dit wil zeggen voor de periode 16 november 2011 – 15 november 2012 en
de periode 16 november 2012 – 15 november 2013 en hiervoor aan Stichting
DOCK Haarlem € 100.000,- ter beschikking te stellen.

2. Het college geeft aan Stichting DOCK Haarlem aan dat na de periode van 2 jaar
er geen tijdelijke extra middelen meer ter beschikking zijn en dat òf het
pilotproject vadercentrum in de bedrijfsvoering geïmplementeerd moet worden
òf anders het pilotproject vadercentrum tijdig afgebouwd moet worden.

3. Het college besluit de baten van € 100.000,- die in de vorm van een
decentralisatie-uitkering van de rijksoverheid aan de gemeente worden
uitgekeerd via de derde Berap in de begroting 2011 en 2012 over te hevelen van
programma 10 naar programma 3.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. De Commissie Samenleving ontvangt na besluitvorming informatie over dit

besluit.

3. Beoogd resultaat
 Het voortzetten van het pilotproject vadercentrum. Een plek waar mannen

terecht kunnen voor activiteiten die participatie bevorderen, met een open
aanbod en gericht op een coachend vaderschap.

 Vaders – mannen zijn meer betrokken bij de opvoeding van hun kinderen.
 Vaders – mannen interesseren zich meer voor de wijk waar hun kinderen

opgroeien en voor wat hun kinderen daadwerkelijk bezighoudt.
 Dit krijgt in het tweede en derde jaar vorm door:

o Een aanbod van minimaal 6 dagdelen per week
o Een wekelijks bereik van gemiddeld 25 mannen
o Gedurende het hele jaar een bereik van minimaal 80 verschillende

mannen
o 2 grote wijkactiviteiten te organiseren waarbij 200 mannelijke

bewoners aanwezig zijn
o en er stromen 10 mannen door naar vrijwilligerswerk of betaald werk.

Collegebesluit
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4. Argumenten
Ontwikkeling van mannen in Oost
Het pilotproject vadercentrum voldoet aan de toenemende vraag van mannen voor
een plek om zich te kunnen ontwikkelen op ondermeer het gebied van werk,
scholing en opvoeding.

Een vraaggericht activiteitenaanbod
Op aanvraag van mannen in Oost is in het pilotproject vadercentrum begonnen met
o.a. computercursussen, een werkatelier voor fiets- en kledingsreparaties en
voorlichtingsavonden over persoonlijke ontwikkeling en opvoedkundige thema’s.
De activiteiten zijn drukbezocht.

Verantwoordelijkheid bij vrijwillige mannen
De aangeboden activiteiten worden in het pilotproject vadercentrum zoveel
mogelijk door de mannen zelf gecoördineerd met ondersteuning van DOCK.
Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten Knutselen Vader&kind, de
computercursussen, het Werkatelier, het beheer en het gastheerschap.

Voldaan aan beoogde resultaten
Op het moment van indiening, juli 2011, van de inhoudelijke verantwoording door
DOCK blijken vier van de vijf beoogde resultaten te zijn gehaald. Dit wil zeggen
een half jaar voor het einde van het eerste projectjaar. De verwachting is dat voor
15 november 2011 (einddatum eerste projectjaar) ook het vijfde beoogde resultaat
gehaald wordt. In het eerste jaar is aan de beoogde resultaten als volgt voldaan:
 Beoogd resultaat: een aanbod van minimaal 3 dagdelen per week.

Behaald resultaat tot juli 2011: een aanbod op 8 à 9 dagdelen.
 Beoogd resultaat: een wekelijks bereik van gemiddeld 20 mannen.

Behaald resultaat tot juli 2011: een wekelijks bereik van gemiddeld 35 mannen.
 Beoogd resultaat: gedurende het hele jaar een bereik van minimaal 80

verschillende mannen.
Behaald resultaat tot juli 2011: een bereik van 101 verschillende mannen.

 Beoogd resultaat: 2 grote wijkactiviteiten te organiseren waarbij 200
mannelijke bewoners aanwezig zijn.
Behaald resultaat tot juli 2011: 3 grote en 2 kleine wijkactiviteiten met 180
verschillende mannen. Het vadercentrum zal voor half november nog minimaal
één grote wijkactiviteit (mede) organiseren en meerdere kleine activiteiten. Het
totale bereik van 200 verschillende mannen bij wijkactiviteiten in het eerste jaar
wordt gehaald en overschreden.

 Beoogd resultaat: er stromen 10 mannen door naar vrijwilligerswerk of betaald
werk.
Behaald resultaat tot juli 2011: 12 mannen doorgestroomd naar vrijwilligers- of
betaald werk.

Ruim voldoende behoefte aan vadercentrum
Uit het enthousiasme en de werkbereidheid van meer dan 100 mannen die hebben
deelgenomen aan activiteiten om zich te ontwikkelen blijkt de behoefte voor een
vadercentrum als plek om hun zelfredzaamheid te verhogen. Dit wordt ook
bevestigd door de behaalde resultaten.

Aansluiting op de programmabegroting
Het pilotproject vadercentrum sluit aan op het beleidsveld 3.1. van de
programmabegroting: Beleidsveld Sociale Samenhang en Diversiteit, de onderdelen
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‘Sociale Samenhang in de wijken’ en ‘Goede verstandhouding tussen allochtone en
autochtone bevolkingsgroepen’.

5. Kanttekeningen
Vrijwillige inzet beperkt tot vadercentrum
Het vrijwilligerswerk is nu voornamelijk binnen het pilotproject vadercentrum zelf
of andere afdelingen van DOCK (Hamelink, BUUV en flyeren voor de organisatie).
In het tweede jaar ligt de nadruk meer op uitstroming naar plekken buiten het
pilotproject vadercentrum. Het pilotproject vadercentrum ziet het vrijwilligerswerk
binnen het centrum als een begin. In het tweede jaar wil men mannen meer
stimuleren om bij andere organisaties in de wijk of stad als vrijwilliger of betaalde
kracht aan de slag te gaan. In de beschikking voor de tweede periode wordt dit in de
criteria verwerkt.

Openingstijden
Een knelpunt in het eerste jaar was dat het pand waar het pilotproject vadercentrum
in is gevestigd nog niet in de avonden gebruikt kon worden. Vanuit autochtone
mannen is meer animo voor avondactiviteiten waarmee het bereik van het
pilotproject vadercentrum breder kan worden. Met ingang september 2011 is dit iets
verbeterd. Eenmaal per maand wordt op dinsdag een voorlichtingsavond gehouden
en gedurende acht weken vindt op de woensdagavonden een pilot computercursus
plaats.

Vadercentrum niet op zichzelf staand
De bijdrage van het Rijk voor een vadercentrum is voor de periode van 2010 tot
2013 jaarlijks € 50.000,-. De aanvullende financiering uit het preventiebudget
Zomerzone 40+ is voor maximaal twee jaar. Het pilotproject vadercentrum is geen
op zichzelf staande instelling, maar een geïntegreerd onderdeel van het werkpakket
van DOCK in het stadsdeel Oost. Na 2012 zijn er geen middelen meer beschikbaar.
Mocht het Vadercentrum zo succesvol zijn dat het gecontinueerd moet worden dan
moet dit uit het reguliere budget van DOCK gefinancierd worden. Indien het
pilotproject vadercentrum niet wordt gecontinueerd dient DOCK te zorgen voor een
tijdige afbouw. Deze voorwaarden worden in de beschikking naar DOCK
opgenomen.

6. Uitvoering
De uitvoering van het pilotproject vadercentrum staat beschreven in de offerte
‘vadercentrum in Haarlem Oost’ van DOCK van juni 2010 aangevuld met de
‘inhoudelijke verantwoording vadercentrum’ die naast de verantwoording ook de
aanvraag is voor de tweede periode van het vadercentrum.
DOCK ontvangt een beschikking van maximaal € 50.000,- voor de periode 16
november 2011 – 15 november 2012. Na een positieve beoordeling vanuit de
afdeling WWGZ van een evaluatie over deze periode volgt nog een beschikking
van maximaal € 50.000,- voor de periode 16 november 2012 – 15 november 2013.

7. Financiële paragraaf
De baten van € 100.000,- die in de vorm van een decentralisatie-uitkering van de
rijksoverheid bij de gemeente binnenkomen via een begrotingswijziging in de
begroting 2011 en 2012 over te hevelen van programma 10 naar programma 3.
Dit komt ten laste van product 030102 en kostenplaats 2312.4756.1423.
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8. Bijlagen
 Inhoudelijke verantwoording pilotproject vadercentrum.
 Besluit ministerie van OCW toekenning decentralisatie-uitkering van 11

december 2009.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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Haarlem, 20 juli 2011 

Geachte heer Lock, 

Hierbij ontvangt u de inhoudelijke verantwoording van het pilotproject Vadercentrum met bovenvermeld 

kenmerk. 
In de beschikking wordt een penode van drie jaar benoemd, derhalve beschouw ik deze 
aanbiedingsbrief gelijk als aanvraag voor de tweede periode (2011/2012) en de derde periode 
(2012/2012). 
Mocht u nog vragen hebben betreffende de inhoudelijke verantwoording dan kunt u contact opnemen 
met de contactpersoon van het project: Tim Plaggenborg. 

Met vriendelijke groet. 

.„ 

Laurien Me 
Manager opvoeding en ontwikkeling 
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Introductie: het eerste jaar Vadercentrum Haarlem Oost 

Algemeen 
In september 2009 heeft DOCK een aanvraag ingediend voor het starten van een Vadercentrum in 
Haarlem Oost. Deze aanvraag volgde een toenemende vraag van mannen om, net als vrouwen in het 
Moedercentrum, een plek te hebben om zich te kunnen ontwikkelen op onder meer het gebied van 
werk en scholing en opvoeding. 

Begin november '10 ontving DOCK Haarlem de beschikking om per 15 november '10 te 
starten met het Vadercentrum Haarlem Oost voor de pilotperiode van 1 jaar. Na het aanstellen van 
een uitvoerend coördinator en projectleider werd eind november en december '10 gestart met de 
voorbereidingen van het project. Half januari '11 betrok DOCK de Dependance van de Bredeschool 
Parkrijk aan de Prinses Beatrixdreef 4 als locatie voor de eerste activiteiten. Al snel bleek deze locatie 
te klein voor de door mannen gewenste activiteiten, waarna het Vadercentrum verhuisde naar de 
buren. Sindsdien is wijkverzamelgebouw De Sprong aan de Prinses Beatrixdreef 6 de hoofdlocatie 
van het Vadercentrum. DOCK geeft er de voorkeur aan hier de komende jaren te blijven zodat de 
naamsbekendheid van het Vadercentrum in Haarlem Oost wordt vergroot. 

Een vraaggericht activiteitenaanbod 
Binnen het Vadercentrum Haarlem Oost kunnen vaders zich op vier terreinen ontwikkelen, namelijk 
op het gebied van: opvoedkundige vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke 
participatie en werk en scholing. Mannen zonder kind(eren) kunnen zich ontwikkelen op de laatste 
drie terreinen. Binnen deze vier terreinen biedt het Vadercentrum activiteiten aan. 

Vanaf de start in januari '11 blijkt de vooraf beoogde doelstelling om activiteiten aan te 
bieden vanuit de behoefte van mannen uit Haarlem Oost goed te werken. Op aanvraag van de 
mannen is begonnen met o.a. computercursussen, een werkatelier voor o.a. fiets- en 
kledingreparaties en voorlichtingsavonden over persoonlijke en opvoedkundige thema's. Deze 
activiteiten worden drukbezocht, zo is er in juli '11 een wachtlijst bij de computercursussen en waren 
er bij een voorlichtingsavond over Alcohol en Drugs in mei'11 liefst 53 mannen aanwezig. 

Verantwoordelijkheid bij vrijwillige mannen 
De professionals van DOCK werken volgens de methodiek Samenlevingsopbouw. Hierbij ligt de 
nadruk op het werken vanuit een activerende, motiverende, adviserende en faciliterende rol naar 
mannen toe. De aangeboden activiteiten worden vanuit dit oogpunt dan ook zoveel mogelijk door de 
vrijwillige mannen gecoördineerd. Het Vadercentrum geeft de deelnemende mannen deze vrijheid 
en verantwoordelijkheid met ondersteuning vanuit de uitvoerend coördinator. Dit werkt effectief; de 
mannen grijpen de kans op verantwoordelijkheid aan. Zo werden in het eerste halfjaar het Knutselen 
Vader&Kind, de computercursussen, het Werkatelier, het beheer en het gastheerschap door 
vrijwillige mannen gecoördineerd en uitgevoerd. 

Ruim voldoende behoefte aan Vadercentrum 
In de beschikking voor de pilotperiode heeft DOCK met de gemeente Haarlem beoogde resultaten 
geformuleerd om te toetsen of er voldoende behoefte is aan een Vadercentrum voor mannen in 
Haarlem Oost. Bij het behalen van de beoogde resultaten ontvangt DOCK financiering voor uitvoering 
van een tweede en derde jaar van het project. 

Bij het schrijven van deze inhoudelijke verantwoording in juli 2011 blijken vier van de vijf 
beoogde resultaten een halfjaar voor einde van pilotperiode behaald. Dit wordt in de volgende 
hoofdstukken van deze inhoudelijke verantwoording uiteengezet. Tot 15 november'11 is de 
verwachting dat ook het vijfde beoogde resultaat wordt behaald, en de reeds behaalde resultaten 
verder worden uitgebreid. Hieruit concludeert DOCK dat er gekeken naar de beoogde resultaten van 
het project, ruim voldoende behoefte is aan een Vadercentrum voor mannen uit Haarlem Oost. Dat 
blijkt ook uit het enthousiasme en de werkbereidheid van de meer dan 100 mannen die hebben 
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deelgenomen aan activiteiten om zich te ontwikkelen. Het merendeel van deze mannen geeft daarbij 
aan dat het Vadercentrum voor hun een goede plek is om hun zelfredzaamheid te vergroten. In het 
tweede en derde jaar van het project kan de naamsbekendheid en dus ook de functie van het 
Vadercentrum Haarlem Oost worden uitgebreid. 
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1. Beoogde versus behaalde resultaten 

In dit hoofdstuk worden de in de beschikking van WWGZ1 geformuleerde beoogde resultaten per 
paragraaf getoetst aan de hand van de behaalde resultaten. Naast de behaalde resultaten tot juli '11 
wordt een omschrijving gegeven van verwachte resultaten tot het einde van de pilotperiode (15 
november '11). De beoogde en behaalde resultaten worden eerst hieronder opgesomd, en daarna 
per paragraaf omschreven. 

Beoogde resultaten (pilotperiode, 1 Jaar) Behaalde resultaten (tot juli '11,6 maanden) 
Een aanbod van minimaal 3 dagdelen per week Een aanbod op 8 a 9 dagdelen per week 

Een wekelijks bereik van gemiddeld 20 mannen Een wekelijks bereik van gemiddeld 35 mannen 

Gedurende het hele jaar een bereik van minimaal 80 
verschillende mannen 

Een bereik van 101 verschillende mannen 

2 grote wijkactiviteiten met 200 verschillende 
aanwezige mannen 

3 grote en 2 kleine wijkactiviteiten met 180 
verschillende aanwezige mannen 

Er stromen 10 mannen door naar vrijwilligers- of 
betaald werk 

12 mannen doorgestroomd naar vrijwilligers- of 
betaald werk 

1 Beschikking subsidie afp ASV Pilotproject Vadercentrum (kenmerk: 2009/181480 & 2010/96582), d.d. 1 november 2010. 

M - ) l f * - ) M S H H 0 ii £ • X 4 4 U t ii £ 



la. Een aanbod van minimaal 3 dagdelen per week 

Behaalde resultaat tot en met juni '11 
Een aanbod op 8 a 9 dagdelen per week 
De hoofdlocatie van het Vadercentrum Haarlem Oost is in juli 2011 op zes dagdelen per week 
geopend. Op maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, 
donderdagochtend en dondermiddag. Op deze dagen worden er tussen 9.30u en 15.00u activiteiten 
aangeboden. De activiteiten die in juli '11 op de zes vaste dagdelen aangeboden worden zijn het 
Werkatelier (maandag en donderdag), computercursussen op 3 niveaus (dinsdag) en een 
Opvoedingsinformatiepunt (maandag). Het actuele activiteitenaanbod is te vinden op 
www.vadercentrumhaarlem.nl. 

Naast de vaste openstelling van zes dagdelen biedt het Vadercentrum wekelijks op maandagavond 
Sporten Vader & Kind aan (De Hamelink, Slachthuisbuurt) en op donderdagavond Voetballen Vader 
& Kind (Cruyff Court, Parkwijk) aan. Daarnaast is er één keer in de maand op dinsdagavond een 
voorlichtingsavond op het gebied van opvoedkundige of persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor biedt 
het Vadercentrum in juli '11 op acht a negen dagdelen per week activiteiten aan. 

Verwachte resultaat tot en met half november '11 
Het activiteitenaanbod in juli '11 wordt gecontinueerd tot en met half november '11. De openstelling 
van het Vadercentrum zal waarschijnlijk zes dagdelen blijven. Vanaf september beoogt het 
Vadercentrum met een aantal nieuwe activiteiten te starten op maandag, dinsdag of donderdag. Het 
Doorstapprogramma2 met 12 nieuwe deelnemers heeft een geplande startdatum in september '11. 
Daarnaast ontwikkelen twee vrijwilligers in het najaar '11 een computercursus Webdesign en 
Photoshop. Ook wil het Vadercentrum een buurtlunch aanbieden aan Parkwijkers. 

Ib. Een wekelijks bereik van gemiddeld 20 mannen 

Behaalde resultaat tot en met juni '11: 
Een wekelijks bereik van gemiddeld 35 mannen 
In de eerste zes actieve maanden van het Vadercentrum hebben gemiddeld minimaal 35 
verschillende mannen per week deelgenomen aan de vaste activiteiten. Grofweg waren er 10 
mannen vrijwillig actief voor een specifieke activiteit, deden 10 mannen mee aan 
computercursussen, werkten 10 mannen aan hun vaardigheden in het werkatelier (o.a. fiets- en 
kledingreparaties). Daarnaast participeerden 5 mannen bij het Sporten & Knutselen Vader & Kind. 
Bovenop deze aantallen waren er mannen die in de open inloop langskwamen, hielpen met flyeren, 
actief waren bij wijkactiviteiten en voorlichtingsavonden bezochten. 

Verwachte resultaat tot en met half november '11 
Het wekelijkse bereik van gemiddeld 35 verschillende mannen per week wordt gecontinueerd, 
omdat het activiteitenaanbod minimaal gelijk blijft. Daarnaast gaan vrijwilligers meer ingezet worden 
voor werving van de huidige activiteiten. Omdat het activiteitenaanbod per september '11 
waarschijnlijk wordt uitgebreid is de verwachting dat het gemiddelde bereik van verschillende 
mannen per week zal toenemen. 

2 Het doorstapprogramma is een cursus van 22 weken met Taalles en Sollicitatietraining onder coördinatie van docent Ellen Zürcher. 
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lc. Gedurende het hele jaar een bereik van minimaal 80 
verschillende mannen 

Behaalde resultaat tot en met juni '11 : 
Een bereik van 101 verschillende mannen 
Vanaf de opening van het Vadercentrum in januari '11 tot juli hebben 101 verschillende mannen 
deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van het Vadercentrum. Deze namen zijn door het 
Vadercentrum met een inschrijfformulier geregistreerd. Dit is exclusief de mannen die alleen aan een 
grote wijkactiviteit (paragraaf ld) hebben deelgenomen. 

Verwachte resultaat tot en met half november '11 
Omdat het activiteitenaanbod per september '11 waarschijnlijk wordt uitgebreid is de verwachting 
dat het totale bereik van verschillende mannen in de pilotperiode zal toenemen. 

ld. 2 grote wijkactiviteiten met 200 verschillende aanwezige 
mannen 

Behaalde resultaat tot en met juni '11 : 
3 grote en 2 kleine wijkactiviteiten met 180 verschillende aanwezige mannen 
Het Vadercentrum heeft tot dusverre drie grote wijkactiviteiten (mede) georganiseerd. Op 14 
februari '11 was de actie 'Hart voor de Buurt', op 10 mei '11 was 'Lentefris' in de Slachthuisbuurt en 
op 1 juni '11 was de opening van wijkverzamelgebouw De Sprong en het Vadercentrum met een 
'Buurtlunch'. Daarnaast heeft het Vadercentrum twee voorlichtingsavonden georganiseerd, wat hier 
wordt gecategoriseerd als kleine wijkactiviteit. Dit waren een voorlichtingsavond over Stress (6 
januari '11) en over Alcohol en Drugs (23 mei '11). In totaal komt het Vadercentrum tot een laag 
ingezette schatting van 180 verschillende aanwezige mannen bij deze vijf wijkactiviteiten. 

Verwachte resultaat tot en met half november '11 
Tot het einde van de pilotperiode zal het Vadercentrum nog minimaal één grote wijkactiviteit (mede) 
organiseren. Daarnaast zullen er meerdere kleine wijkactiviteiten zijn, zoals de maandelijkse 
voorlichtingsavond. De verwachting is daarom dat het totale bereik van 200 verschillende mannen bij 
wijkactiviteiten in de pilotperiode zal worden gehaald en overschreden. 

Ie. Er stromen 10 mannen door naar vrijwilligers- of betaald 
werk 

Behaalde resultaat tot en met juni '11 
12 mannen doorgestroomd naar vrijwilligers- of betaald werk 
Er zijn tot dusverre 10 mannen structureel actief als vrijwilliger in het Vadercentrum en 2 mannen 
zijn via het Vadercentrum actief op de arbeidsmarkt (een klusjesman en administratief medewerker). 
De vrijwilligers coördineren activiteiten of zijn gastheer bij de open inloop. Bij grote wijkactiviteiten 
zijn daarnaast nog meer mannen vrijwillig actief in de organisatie die niet zijn meegenomen in dit 
aantal. 

Verwachte resultaat tot en met half november '11 
Omdat het activiteitenaanbod per september '11 waarschijnlijk wordt uitgebreid is de verwachting 
dat het totale aantal actieve vrijwilligers in het Vadercentrum in de pilotperiode zal toenemen. 
Daarbij is het streven om de vrijwilligers, die daartoe in staat zijn, te begeleiden of door te verwijzen 
naar betaald werk. 
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2. Activiteiten van het Vadercentrum Haarlem Oost 

Het activiteitenaanbod van het Vadercentrum biedt mannen uit Haarlem Oost de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen op vier terreinen: opvoedkundige vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, 
maatschappelijke participatie en werk en scholing. In dit hoofdstuk wordt een impressie gegeven van 
deze activiteiten per terrein, met een foto van de activiteit, de locatie of een actiefoto die op de 
activiteit lijkt. 

Om te beginnen staan hieronder de vooronderstelde bijdragen die de activiteiten leveren aan de 
ontwikkeling van de deelnemende man. 

- Sporten, Voetbal & Knutselen Vader/Kind 
Vader en kind die samen knutselen, voetballen of sporten delen een gezamenlijke ervaring wat de 
band en relatie tussen beiden vergroot. Dit levert een positieve bijdrage aan de betrokkenheid bij de 
opvoeding van de vader. 

Opvoedingsvoorlichting 
De vader ontvangt informatie over opvoeding die hem hiervoor niet of gedeeltelijk bekend was. Deze 
informatie kan de vader ook delen met andere aanwezige vaders. Dit levert een positieve bijdrage 
aan de opvoeding van het kind door de vader. 

Coördineren activiteiten door vrijwillige mannen 
De deelnemende man leert omgaan met verantwoordelijkheid en ontwikkelt competenties op het 
gebied van plannen en organiseren wat een positieve bijdrage levert aan inspanningen op 
arbeidsmarkt en in het sociale leven in de toekomst. 

- Maatschappelijke participatie (o.a. Hart voor de Buurt) 
De man raakt meer betrokken bij de wijk waarin hij woont en vergroot zijn sociale netwerk middels 
wijkactiviteiten. 

Werk en Scholing 
Via o.a. computercursussen, taalcursussen en deelname in het werkatelier verkleint de man de 
afstand tot de arbeidsmarkt en vergroot hij zijn kansen op een betaalde baan. 
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2a. Activiteiten rondom Opvoeding 
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2b. Activiteiten rondom Persoonlijke ontwikkeling 

Mannen coördineren activiteiten op vrijwillige basis 
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2c. Activiteiten rondom Maatschappelijke participatie 

Valentijnsactie 'Hart voor de Buurt' 

Opening Vadercentrum & De Sprong 

Feestelijke Opening 
'De Sprong voor Oud en Jong' 

woensdag 1 juni 2011 om 12.00u 
PASWERK - t t / " 
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2d. Activiteiten rondom Werk & Scholing 

Computercursussen 

Columnist in Wijkkrant 

Wijkkrant Haarlem O 
Voor en door bewoners ♦ 

E 
Je zegt het maar: 

■ 

■ 

fton. Magleiv-

Ron op E «er i I 
■ 

Nieuws 

Even voorstellen...Seyoum Degefa 
Doof i^cguHIrw nSfe/o-jm loopt st»je btj het Vadefcentrum in 

Parkwijk Met zijn vnjuw. en * * dochters ^wam hi] 
m mei LfX* naar Haariem vanuit Ethtccié. waar hij 
,ourr.ai(8t was Voordat Seyoum aan de slag gaat 

g j ^ ^ ' »-oof de V/ijkkrant, stei!env.e hem graag e^er. voc 

n Degefa (41 j was in zt]r. gebooftefand 
I Ethiop.ë hoofcfcedarteu- van een krant Maar omdat 

4* owwtwtd geen "nte oers toestaat, belandde hi] een aantal teer in de 
•je/angeniï In 2005 besloot hl) te ^Iw^ite"'"■aar DiAïiand Kenia van «waanjit 
hu later ais ''jitgenodjgde viuchtaling' ilnvited refijgee> r̂ aar hJederland 
i-wani 

„Onze e%fstt indrufc toen we hier kwamen, wos; wat is het hier koudr. lacht 
Se".»jm ..Ën En die zomer was het juist •■eer heel heet, ^*e! «arrrw dan bi| 
ons m Êthtop* 0 « r is het eigeoiijfc altigd zon 24 v*3en " 
Al voordat ze hier kwamen, wisten Seyotm en z(]n VTOUW t-«t eer> en andei 
.an fJederiar^i Natu^fiikl v^e kenner, in Ethlooie de Nederlandse koelen 

Werkatelier 
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3. Locaties activiteiten Vadercentrum Haarlem Oost 

Het Vadercentrum biedt in de wijken Parkwijk en Slachthuisbuurt op 3 verschillende locaties 
activiteiten aan. Zie onderstaande kaart voor een overzicht. 

Haarlem Oost, © Google Earth 2011 
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