
 

Beleidsplan Stichting voor Betrokken Vaderschap 
 

Introductie  
‘Stichting voor Betrokken Vaderschap’ (verder SvBV) is ontstaan uit een aantal betrokken vaders 
die elkaar opzochten om elkaar over betrokken vaderschap te inspireren, te bemoedigen en te 
informeren. Deze vaders bemerkten dat deze behoefte niet alleen bij hen leefde, maar bij veel 
meer vaders. Om andere vaders ook te inspireren, te bemoedigen en te informeren zijn deze 
vaders gaan bloggen op de website www.vitaldaddy.nl. De activiteiten van Vital Daddy zijn 
ondergebracht in SvBV. Om landelijk meer impact op betrokken vaderschap te realiseren wordt 
gewerkt aan een breed palet aan activiteiten.  
 

Missie  
Inspiratie voor ieder vaderhart en golven van opbloeiende kinderen. 
 

Visie  
Voor elk kind in Nederland een aanwezige en betrokken vader(figuur)! 
 
Dit vaderschap wordt zo mogelijk ingevuld door de natuurlijke vader, maar kan ook op andere wijze 
worden ingevuld. 
 

Doelen 
 
Voor (aanstaande) vaders: 

 Bewuste voorbereiding op het (aanstaande) vaderschap 

 Inzicht in jezelf als vader 

 Meer ontspanning en genieten in het vaderschap 

 Een prettige work-daddy balans 

 Betere communicatie met je kind / partner 

 Een platform om je dilemma’s en vragen te delen met specialisten en andere vaders 
 
Voor de kinderen: 

     Een papa die met mij speelt en leuke dingen met mij doet 

     Een papa die tijd voor mij heeft en mij met dingen helpt 

     Een papa die trots is op mij, naar mij luistert en mij begrijpt 

     Een papa die rustig blijft en niet steeds ruzie maakt (met mij of met mama) 
 
Voor moeders / gezinnen: 

     Een fijne gezinssfeer met prettige communicatie 

     Conflicten worden op een goede manier opgelost 

     Een passende verdeling van taken binnen het ouderschap 
 

Activiteiten 
 Het opzetten van een interactief online platform met informatie en inspiratie voor vaders 

 Het organiseren van thema- / voorlichtingsbijeenkomsten voor vaders  

 Het opzetten van een training op het gebied van Betrokken Vaderschap 

 Het ontwikkelen van een 1 op 1 coachnetwerk van en voor vaders 

 Het organiseren van een Vaderschapssymposium 

 Het organiseren van vader-kind events 

 Het opzetten en uitvoeren van een stimuleringsprogramma om betrokkenheid van vaders bij de 
school van hun kinderen te vergoten:  Vaders op School. 

 Het ontwikkelen van een vader voor een ander kind-programma. 

http://www.vitaldaddy.nl/

