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Een vraag- en doe-gerichte educatieve onderneming
voor betrokken en inspirerend vaderschap

Doelgroep
Begonnen in januari 20 l3 richt de zelfstandige ondememer

.leÀen de Jong zich met zijn initiatief De Pràktyto,ader meÍ individuele coaching en groepstrainingen op vaders
,.die de beste vader uit zichzelf willen halen" en de vader u,illen worden die zij hun kinderen gunnen. Vanaf eind

2015 is de praktijkvader ook een financieel gezonde onderneming waarvan de initiatiefnemer en zijn gezn

kunnen leven. Deelnemende vaders komen uit het hele land en uit Belgie naar Nijmegen voor de vadertrainingen

en betalen daarbij zelf- onvergoed en ongesubsidieerd - het volledige deelnamebedrag voor de coaching en de

trainingen. De participatie van vaders verdubbelt tot nu toe elk jaar'

Doelstelling
l. Verdiepiig van het vaderschap bij vaders door; jezelf te leren kennen, je eigen kwaliteiten in de opvoeding in

te leren zetten, te weten wat je wilt in het grootbrengen van je kinderen, de relatie met je partner en je eigen

ouders re laten bloeien en blàkkades die je daarbij tegenkomt uit de weg te ruimen èn een verbinding aan te gaan

met andere mannen.
2. De praktijkvader helpt om mannen hun eigen kwaliteiten. wensen en verlangens mbt het vaderschap, hun

relatie en hun eigen ontwikkeling beter te kennen en meer in te zetten.

Werkwijze
De prakiijkvader biedt groepstrainingen. relatietrainingen en dagtrainingen voor een goede werk-privébalans'

De Vadervuurtraining auurt S avonden en wordt 5x per jaar georganiseerd. Daarop aansluitend zijn er trvee

maandelijkse vervolggroepen voor vaders die meer willen. Daarnaast geeft Jeroen ook individuele coaching

trajecten. Ten stotte Éóuai:eroen ook de online activiteit 'Meer hout op je wur!'. verzorgt hij zorvel online als op

pupi....n vaste column ir het magazine Kiind en maakt hij een wekelijkse podcast waarin hij een bekende.

boeiende, inspirerende vader spreekt.

Waarom deze nominatie?
Moderne vaders willen meer en actief betrokken zijn bij de opvoeding. maar door het ontbreken van een traditie

en voorbeelden van betrokken vaderschap weten ze nog niet altijd hoe daar goed invulling aan te geven. De

traditionele opvoedingsondersteuning en voorlichting over ouderschap is voor veel vaders ontoereikend en teveel

gericht op de moeder. Met ziin initiatief De Praktijkvader weet Jeroen de Jong de brug naar vaders (u'el) te

ilaan. door vaders met een origineel en uitdagend DOE gericht aanbod aan te spreken'

ToeÍsing aan gehaníeerde critetiu
Belang voor/in maatschappelijk debat
De educatieve onderneming-run J..o.n de Jong vult een lacune op in het maatschappelijke veld. De

praktijkvader biedt aan deelnemende vaders daarbij een veilige leeromgeving en kleinschalige praktische

voorbèelden om met elkaar tijdens uitdagende activiteiten en op een inspirerende wijze invulling te geven aan

het gewenste betrokken vaderschap en gedeeld ouderschap over hun kinderen.

Bijdrage aan bevorderen van betrokken vaderschap/terugbrengen van vaders in leven van kinderen.

Een me"er praktische en DOE gerichte educatieve methode om betrokken vaderschap te bevorderen en vaders
.terug te brengen' in het leven van hun kinderen is nauwelijks denkbaar!

Breedte van de vaderthematiek
De grote waarde van deze educatieve vaderonderneming is rnede gelegen in het feit dat nauw aangesloten wordt

op Je brede vraag van vaders naar positieve. inspirerende en praktische tips over betrokken vaderschap.

Uitstraling
De populaiiteit van de praktijkvader is de afgelopen jaren flink gestegen. Dit originele educatieve initiatief tot

betrokien vaderschap Ëun ..n inspiratie zijn voor veel vaders om de vader te kunnen zijn die ze ook willen zijn.

en kan als voorbeeld dienen voor hoe de brug naar vaders kan worden geslagen'

Vanwege dit bijzonder waardevolle. originele en vernieuwende initiatief nolrineert de jury Jeroen de Jong^ van

harte en met overtuiging voor de Vaderschapstrofee 20 16.
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