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Onderwerp Afronding pilotproject vadercentrum 

Geachte leden, 

1. Inleiding 

Eind 2010 is welzijnsinstelling Doek gestart met het pilotproject vadercentrum. Het 
vadercentrum was een plek waar mannen in Oost zich ontwikkelden onder meer op 
het gebied van werk, scholing en opvoeding. Dit pilotproject werd in Haarlem 
uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van OCW. Haarlem ontving hiervoor drie 
jaar lang een subsidie. Met deze brief informeer ik u over het verloop van het 
pilotproject en de implementatie in het reguliere werk van welzijnsinstelling Doek. 

2. Voorgeschiedenis 

Aanloop in 2009 
In 2009 informeert het Rijk Haarlem over de opzet en ontwikkeling van vadercentra 
in Nederland. Indien de gemeente binnen het lokale emancipatie- en integratiebeleid 
een vadercentrum wilde starten, stelt het Rijk hiervoor een financiële bijdrage 
beschikbaar. Het Rijk vond een vadercentrum een geschikt instrument om een 
moeilijk bereikbare groep mannen te bereiken en hun emancipatieproces te 
stimuleren. 

Pilotperiode 2010 - 2012 
In september 2009 diende Haarlem bij het Rijk een aanvraag in voor een 
pilotproject vadercentrum voor driejaar. Voor de periode 2010-2013 stelde het 
rijk jaarlijks € 50.000,- beschikbaar. De aanvraag werd door het Rijk goedgekeurd. 
Doek stelde op ons verzoek in 2009 een Plan van Aanpak op voor een 
vadercentrum in Oost. Doek ontving voor de periode november 2010 tot november 
2011 een subsidie om met een eerste jaar te starten. Op grond van de positieve 
resultaten volgden nog een subsidie voor twee opvolgende jaren. 
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In totaal heeft DOCK gedurende drie jaar van ons een subsidie ontvangen. Bij 
aanvang van de pilot is aangegeven dat na driejaar de subsidie zou stoppen. Met 
Doek was afgesproken dat na afloop öf het pilotproject in de bedrijfsvoering van 
Doek geïmplementeerd moest worden öf dat het pilotproject tijdig afgebouwd 
moest worden. Voor een overzicht van de beschikkingen en de besluitvorming over 
2010, 2011 en 2012 zie de bijlage. 

Doel en doelgroep van het pilotproject vadercentrum 
Het vadercentrum is een plek in het stadsdeel Oost waar met regelmaat activiteiten 
plaatsvonden voor mannen. De activiteiten gaan uit van de eigen kracht van 
mannen. Aanleiding hiervoor was de vraag van uit het stadsdeel Oost om (met 
name niet westerse- allochtone) mannen meer te betrekken bij de opvoeding van 
hun kinderen. Zij constateerden dat hun vrouwen zich ontwikkelden terwijl zij 
achterbleven en minder betrokken waren bij maatschappelijke ontwikkelingen. In 
het vadercentrum konden deze vaders in Oost zich verder te ontwikkelen op het 
terrein van werk, scholing en opvoeding. 

3. Uitgangspunten vadercentrum 

Op 26 oktober 2010 stemde het college in de pilot vadercentrum in Oost te starten. 
De opzet van een dergelijk project was nieuw. Het vadercentrum betrekt (met name 
niet westers-allochtone) mannen meer bij de opvoeding van hun kinderen. Ook 
stimuleert het centrum hun maatschappelijke deelname in het stadsdeel waar zij 
wonen. 

Het college formuleert als beoogd resultaat: 
• Het realiseren van een pilotproject vadercentrum in Stadsdeel Oost. Een plek 

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

• Vaders - mannen interesseren zich meer voor de wijk waar hun kinderen 
opgroeien en voor wat hun kinderen daadwerkelijk bezighoudt. 

• Dit krijgt in het eerste jaar vorm door: 
o een aanbod van minimaal 3 dagdelen per week; 
o een wekelijks bereik van gemiddeld 20 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. 

Het starten van een vadercentrum is een proef om vast te stellen of deze methodiek 
in Haarlem aanslaat. Op 15 november 2011 besluit het college op basis van de 
positieve resultaten uit het eerste jaar de pilot nog twee jaar voort te zetten. De 
uitgangspunten blijven gelijk. De voorwaarden waaronder het vorm krijgt zijn in 
vergelijk met het eerste jaar aangescherpt. 
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4. Opbrengst drie jaar vadercentrum 

' Pilotproject met succes afgesloten 
Na driejaar stellen we vast dat het project is geslaagd: het vadercentrum als een 
plek waar mannen in Oost zieh ontwikkelen op onder meer het gebied van werk, 
scholing en opvoeding. De eindrapportage geeft aan dat het vadercentrum in het 
derdejaar accenten heeft gelegd op het faciliteren van mannen en vrouwen richting 
werk en scholing en vrijwillige inzet. Dit sluit aan op de opzet van eentra voor 
wijkkracht die bij Doek de plaats innemen van de voormalige moedereentra, 
vadercentrum en wijkcentra. 

Vadercentrum 
Het Vadercentrum opent in januari 2011 haar deuren in gebouw de Sprong in 
Parkwijk. Het vadercentrum groeit uit tot een drukbezochte en goedgekende 
maatschappelijke broedplaats. Het draagt bij aan de participatie van vele 
wijkbewoners uit Haarlem Oost. Alle activiteiten van het vadercentrum hebben als 
insteek dat mannen als vrijwilliger werkervaring kunnen opdoen of als deelnemer 
hun competentie kunnen verbeteren. Hiertoe zijn diverse activiteiten uitgevoerd als: 
• het verzorgen van een wekelijkse buurtlunch en het opdoen van ervaring hierbij 

als 'horeeamedewerker'; 
• taalcursussen en sollicitatietraining; 
• computercursussen; 
• Werkatelier en Repair Café Haarlem Oost (repareren van fietsen, meubels en 

kleding) 
• en incidentele wijkactiviteiten. 

In de loop van de driejaar verschuift de inzet van het vadercentrum meer richting 
toeleiding naar werken en scholing. Bijna alle deelnemende mannen geven aan dat 
zij aan de slag willen om hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. Bij alle 
activiteiten zijn mannen gestimuleerd om competenties te verbeteren die hun 
economische zelfredzaamheid vergroten. Zoveel mogelijk is ook aansluiting 
gezocht bij bestaande initiatieven. 

I 
I 
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5. Conclusie en vervolg 

Doek wijzigt in 2014 de opzet. Met inzet van meer vrijwilligers krijgen activiteiten 
een 'lichtere' invulling. Dit is in lijn met de noodzaak (vanwege de bezuinigingen) 
te bezien of alle activiteiten met tijdelijke financiering kunnen worden voortgezet. 
Doek stelt vast dat de activiteiten die in het voormalige vadercentrum plaatsvonden 
goed aansluiten op de uitgangspunten van Samen voor Elkaar: het werken aan de 
zelfredzaamheid van burgers en het vormgeven van eigen kracht. Bij de bespreking 
van het prestatieplan tweede helft 2014 - 2015 zal Doek aangeven hoe deze inzet 
past binnen de vernieuwingen van het sociale domein. 

Het pilotproject is nu afgerond en de locatie De Sprong is gesloten. Binnen de 
bestaande subsidies is er geen ruimte om De Sprong als extra voorziening in stand 
te houden. Met inzet van vrijwilligers zet Doek de activiteiten voort in bestaande 
accommodaties zoals de ZuidParker (Centrum voor Wijkkracht in Oost) en de 
cursussen in De Hamelink in de Slachthuisbuurt. 

I 
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Met vriendelijl 

Jack Chr. van der H( ek, MBA. 
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Bijlage: 

Beschikkingen en besluitvorming 

Eerste periode eind 2010 
Op 26 oktober 2010 heeft het college besloten om een pilotproject vadercentrum 
voor de periode van 1 jaar op te zetten. Het college besloot ook tot een maximale 
uitloop van twee extra jaren afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar. 
Op 1 november 2010 heeft Doek de eerste beschikking van maximaal € 50.000,-
ontvangen voor een eerste periode van 15 november 2010 tot 15 november 2011. 
Het eerste jaar is er uit het preventiebudget Zomerzone 40+ een aanvullende 
bijdrage van € 50.000,- verstrekt. 

Tweede periode eind 2011 
Op 15 november 2011 heeft het college besloten om voor de resterende 2 jaar (2011 
en 2012) het pilotproject vadercentrum voort te zetten en de rijksmiddelen 
(decentralisatie uitkering) voor 2011 en 2012 hiervoor te bestemmen. Op 22 
december 2011 heeft Doek een beschikking voor de tweede periode (16 november 
2011 tot 15 november 2012) ontvangen. Vanuit het preventiebudget Zomerzone 
40+ is voor deze periode geen bijdrage meer verstrekt. 
Op 23 augustus 2012 heeft Doek een inhoudelijke verantwoording ingediend over 
de tweede periode. In de beschikking 2011 is gevraagd de verantwoording al voor 
afloop van de tweede periode in te dienen en ook de verwachte resultaten van de 
laatste maanden uit de tweede periode hierbij mee te betrekken. 

Derde periode eind 2012 
Op 4 december 2012 is de beschikking gezonden voor de laatste periode van 1 jaar. 
Hierin staan uitgangspunten vermeld waaraan het college de resultaten van deze 
periode toetst. Van Doek ontvingen wij eind november 2013 een eindrapportage 
2013. 

I 
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