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De kracht van moeder- en vadercentra
Deelnemen aan de samenleving is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Zoals voor vrouwen en mannen die
laagopgeleid zijn of die de Nederlandse taal niet spreken.
Moeder- en vadercentra dragen bij aan de persoonlijke groei
van deze vrouwen en mannen én aan de ontwikkeling van de
wijk. In deze folder leest u meer over het concept van deze
centra en op welke wijze de positieve effecten tot stand komen.
Het belangrijkste uitgangspunt voor zowel moeder- als vadercentra is dat bezoekers zelf
verantwoordelijkheid dragen voor het centrum: de organisatie en het beheer is in hun
handen. Niet de problemen van de bezoekers zijn vertrekpunt, maar hun mogelijkheden,
kwaliteiten en talenten. De centra zijn buurtgerichte voorzieningen waar ontmoeting,
advies en ondersteuning een belangrijke rol spelen. Naast opvoedingsthema’s komen
thema’s aan bod als inkomen, werkervaring, gezondheid, integratie en de buurt.

“Ik zie de centra ook wel als tweede thuis voor de bezoekers. Een plek waar
persoonlijke groei en kracht centraal staan, waar de sfeer open is en waar je
altijd welkom bent.” Anita Schwab, grondlegger concept moedercentra

Activiteiten
De activiteiten in de moeder- en vadercentra worden georganiseerd door en voor
de vrouwen en mannen zelf. Denk daarbij aan begeleiding bij het vinden van
werk, gezondheidsvoorlichting, themamiddagen, speelgoeduitleen, kinderoppas,
sportactiviteiten, vader-kind zwemmen en de weggeefwinkel. Verder krijgen de
bezoekers trainingen gericht op het versterken van eigen kwaliteiten en vaardigheden zoals computercursussen, opvoedingsondersteuning en taallessen.

“Het moedercentrum is dé plek voor mij om me persoonlijk te ontwikkelen.”
Anita Rutgers, medewerkster Moedercentrum Mengelmoes

Wat levert het op?
Vrouwen en mannen krijgen meer zelfvertrouwen door het organiseren van allerlei
activiteiten. Ze maken planningen, verzorgen workshops en organiseren vergaderingen.
In het centrum doen ze werkervaring en vaardigheden op. Zo leren ze samenwerken in
teamverband en zorgtaken en verantwoordelijkheden met elkaar te delen. Daarnaast
wordt gewerkt aan het verbeteren van de eigen sociale en economische positie. Gezamenlijke initiatieven hebben geleid tot een bron van inkomsten voor de bezoekers zelf en hun
centrum. Tot slot leveren de centra een directe bijdrage aan de versterking van de sociale
samenhang in de buurt. Bijvoorbeeld de versterking van de multiculturele contacten door
ontmoeting en de samenwerking tussen verschillende culturen.

Esmeralda is vrijwilliger bij Moedercentrum De Heksenketel en moeder van twee
kinderen. De opvoeding nam het grootste deel van Esmaralda’s tijd in beslag
totdat zij een jaar geleden kennismaakte met het moedercentrum. Daar begon
zij met fitness en yoga. Mede dankzij de goede sfeer voelde ze zich er snel thuis.
Inmiddels vertegenwoordigt Esmeralda het moedercentrum in de landelijke
stuurgroep van alle moeder- en vadercentra. Door De Heksenketel is haar wereld
een beetje groter geworden: “Ik heb meer geduld, voel me sterker en heb meer
energie om met de kinderen leuke dingen te doen. Dat ik positiever in het leven
sta, merken mijn kinderen en omgeving ook.”

Moedercentrum staat als een huis
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Moedercentrum staat als een huis
Het moedercentrum kent een aantal basisprincipes, waardoor het zich onderscheidt van
andere buurtgerichte voorzieningen. Het concept staat zogezegd als een huis. Als één
element wordt weggelaten, stort het huis in en is het geen echt moedercentrum. Hetzelfde
concept geldt voor de vadercentra, hoewel dat op een aantal elementen verschilt.
Ga voor de uitgebreide toelichting op het concept moeder- en vadercentra naar
www.movisie.nl/moedercentra.

Vadercentrum staat als een huis
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Ondersteuning en advies
Landelijk Netwerk Moeder- en Vadercentra
Bijna alle moeder- en vadercentra in Nederland maken deel uit van het Landelijk
Netwerk Moeder- en Vadercentra (LNMV). De voorwaarde om te participeren aan
het netwerk is dat men conform de principes van het moedercentrumconcept werkt.
Het netwerk maakt zich sterk voor het verstevigen, uitdragen en beschermen van het
concept, zowel intern als extern.
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Landelijke Netwerkgroep
De Landelijke Netwerkgroep (LNG) fungeert als een adviesorgaan voor het LNMV. In
de netwerkgroep zitten ondersteuners van de moeder- en vadercentra uit het LNMV.
De LNG bewaakt het concept moeder- en vadercentrum en brengt kennis en ervaring
uit het hele land samen. De leden inventariseren en bespreken signalen, problemen
en trends uit de praktijk. Ze proberen oplossingen te vinden en adviezen en richtlijnen
te formuleren. De netwerkgroep kan ook door individuele moeder- en vadercentra
worden benaderd voor ondersteuning of advies.

MOVISIE
MOVISIE ondersteunt de moeder- en vadercentra, verenigd in het Landelijk Netwerk
Moeder- en Vadercentra (LNMV) en de Landelijke Netwerkgroep. We investeren
veel in deskundigheidsbevordering en faciliteren het overdragen van kennis en
ervaringen. Onder meer door het verzorgen van een digitale nieuwsbrief en de
website www.movisie.nl/moedercentra, het uitgeven van publicaties over moederen vadercentra en het organiseren van bijeenkomsten en conferenties. Verder voert
MOVISIE onderzoek uit naar bijvoorbeeld de dienstverlening binnen de moeder- en
vadercentra. Bovendien adviseert en ondersteunt MOVISIE gemeenten en welzijnsorganisaties bij het opzetten van nieuwe centra en het versterken van bestaande centra.

MOVISIE ondersteunt de versterking van moeder - en vader centra en adviseert gemeenten en welzijnsinstellingen bij het
opzetten van nieuwe moeder- en vadercentra. Ga voor meer
informatie naar de website www.movisie.nl/moedercentra.
Of neem contact op met een van onze adviseurs via de
Kennislijn: (030) 789 20 00 of kennislijn@movisie.nl.
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