VEERKRACHTIG
IN WERK EN VADERSCHAP
COACHING VOOR VADERS DIE VANUIT LEIDERSCHAP
IN HUN WERK- EN PRIVÉLEVEN WILLEN STAAN

WERK EN VADERSCHAP

PAGINA | 02

BALANS TUSSEN
WERK EN PRIVÉ
CREËREN

Nederland kent heel wat vaders die
ambitieus zijn, en ook betrokken in hun
vaderschap. Niet elke vader weet zijn
professionele leven altijd goed te
combineren met zijn privé leven. Vaak
zorgt dit voor extra stress bij henzelf dat
op de werkvloer naar buiten kan komen
in het behalen van slechtere resultaten,
meer frictie met hun medewerkers of
leidinggevende, of meer ziekteverzuim.
Stress over het werk nemen deze vaders
mee naar huis, waardoor daar ook weer
problemen kunnen ontstaan in de
relationele sfeer of de zorg voor het
gezin. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel
die lastig is om te doorbreken, zeker in de
huidige situatie rondom het corona-virus
en het vele thuiswerken.
Vader Visie heeft een antwoord op dit
probleem in de vorm van het coachtraject
‘Veerkrachtig in Werk en Vaderschap’.

WERK EN VADERSCHAP

PAGINA | 03

WINST UIT DIT
COACHTRAJECT
Het coachtraject 'Veerkrachtig in Werk en
Vaderschap' levert op dat een vader:
de situatie op het werk en thuis kan
overzien
door heeft hoe hij zichzelf in de weg
zit om optimaal te kunnen
functioneren op het werk en thuis
zijn mentale gezondheid
versterkt/emoties leert managen
ziet wat zijn gedrag voor effect heeft
op de werkvloer en thuis
verantwoordelijkheid kan nemen voor
zijn gedrag op de werkvloer en thuis
een gezonde balans ontwikkelt tussen
werk en privé
meer ontspannen, productiever en blij
op de werkvloer is
meer betrokken is bij zijn gezin en
daarmee bijdraagt aan de optimale
ontwikkeling van zijn kind(eren)
een visie formuleert van hoe hij als
vader/werknemer wil zijn met daaraan
gekoppelde actiepunten
Dit coachtraject voorkomt dat een
medewerker vanwege problemen in zijn
vaderschap vastloopt, minder effectief is,
in de knel raakt met resultaten boeken op
het werk, of met burn-out of andere
klachten ziek thuis komt te zitten. Dit met
alle financiële gevolgen van dien.
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UITDAGINGEN
VAN WERKENDE
VADERS
Het coachtraject ‘Veerkrachtig in Werk en
Vaderschap’ van Vader Visie is erop
gericht om vaders weer stevig in hun
schoenen te laten staan op het snijvlak
van werk en privé. Thema’s die behandeld
kunnen worden zijn:
de periode van de zwangerschap t/m
de eerste periode na de geboorte
zorg en opvang van de kinderen
(dreigende) relatiebreuk
verminderde productiviteit en/of
concentratie op het werk
moeizame verhouding met
leidinggevende of medewerker
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PRAKTISCH

INVESTERING

Het coachtraject ‘Veerkrachtig in Werk en

Het coachtraject ‘Veerkrachtig in Werk en

Vaderschap’ heeft de looptijd van 5

Vaderschap’ kent de volgende investering:

maanden met 8 à 10 sessies. Een sessie
heeft de duur van 60 – 75 minuten en

Traject met vader:

€ 2.000,-

vindt tweewekelijks plaats. Tijdens het

Driegesprek (begin en eind): € 500,- *

traject kan de coachee contact opnemen

Maandelijkse rapportage:

€ 500,- **

met de coach voor prangende zaken.
De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Waar gewenst vindt er een driegesprek
met de vader/coachee en zijn
leidinggevende, hr-manager of arbo-arts

Het driegesprek en de maandelijkse rapportage zijn
aanvullende opties op het coachtraject.

aan het begin en het eind plaats. Ook is

*voor beide gesprekken

het mogelijk om maandelijks rapportages

**voor alle rapportages tijdens het traject

op te maken. Net als bij de
driegesprekken aan begin en eind blijft
vertrouwelijke informatie tussen coach en
coachee, tenzij coachee toestemming
daarvoor geeft.
De sessies vinden plaats in de
praktijkruimte in Leusden, online via
Zoom, of wandelend in de Soester
Duinen.
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ERVARINGEN
“Vergeleken met vroeger zien ouders al
veel meer het belang in van een
betrokken vader. Van oudsher zijn we
toch gewend dat mama voor de kinderen
en papa voor het geld zorgt. Die
verandering is mooi, maar je kunt
daardoor als man ook een druk voelen: je
wilt graag die betrokken vader zijn, maar
hoe?” Citaat uit een interview in het blad
Ouders van Nu
“Patrick weet, vanuit zijn prachtige balans
tussen hard en zacht, vaders en andere
mannen te begeleiden in hun persoonlijk
leiderschap. Mannen die vluchten in hun
werk, of waarvan hun privéproblemen
hen op de werkvloer inhalen, kunnen met
Patrick aan hun zijde weer capabele
werkgevers of werknemers worden. En zo
verantwoordelijkheid nemen voor hun
gedrag en nieuwe energie halen uit hun
leven.” Nathan Vos, schrijver van het boek
Man O Man
“Ik heb bij Patrick volledig het gevoel
gehad dat het om mij ging, en ik voelde
me op geen enkele manier beoordeeld of
een zienswijze opgelegd worden. Ik heb
weer mijn eigen kracht hervonden en
daarmee een gezonde balans tussen mijn
werk- en gezinsleven.” Vader met jonge
kinderen na een coachtraject
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OVER VADER VISIE
Vader Visie is in 2015 door Patrick Timmermans opgericht als coachpraktijk om vaders te
ondersteunen steviger in hun vaderschap te staan. Naast coaching heeft Patrick in 2016
het Vadercafé opgericht voor vaders om goede gesprekken te hebben met elkaar over het
vaderschap. Inmiddels zijn er 8 Vadercafé’s in Nederland onder toezicht van Patrick en in
een franchise-constructie, en volgen er nog meer. Patrick is in 2014 afgestudeerd
als ‘Integral Life Coach’ na de driejarige opleiding Integraal Leiderschap aan de Venwoude
Levensschool.
Patrick zijn missie is om meer vaders bewust te maken van hun rol en invloed als vader,
en om meer betrokken te zijn bij de opvoeding. Een belangrijke factor daarin is de balans
tussen werk en privé. Wetenschap wijst uit dat een betrokken vader cruciaal is voor
kinderen om tot volle bloei te komen. Patrick zijn visie is dat huidige kinderen opgroeien
in een stabiele en veilige gezinssituatie (samen of gescheiden), en daarvoor zijn vaders
nodig die stevig in hun schoenen staan en een gezonde balans hebben tussen werk en
privé.
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CONTACT

Wil je meer weten over het coachtraject
'Veerkrachtig in Werk en Vaderschap'?
Neem vrijblijvend contact op met Patrick
Timmermans:
Telefoon:
Email:
Website:

06-16964039
patrick@vadervisie.nl
www.vadervisie.nl

