
154

Begin vorig jaar was Niki nog 
aan de slag als communicatie-
medewerker. Maar z’n 

dochter, die intussen drieënhalf is, 
inspireerde hem om een drastische 
carrièreswitch te maken. Vaders die 
met vragen zitten rond hun rol in de 
opvoeding van hun kroost, kunnen 
voortaan bij ‘Niki de vadercoach’ 
terecht. 
‘Mijn vrouw en ik hebben altijd 
gezegd dat ons kind in óns leven 
moest passen’, zegt hij. ‘Niet te veel 
eieren onder leggen en leven vol-
gens onze regels, was het devies.’

NIKI VANHAMEL is de eerste VADERCOACH        in Vlaanderen

Mannen willen de perfecte papa zijn, maar 
dat is niet evident als ze het gevoel hebben 

aan de zijlijn te staan. Niki Vanhamel (39) 
worstelde vroeger ook met z’n rol binnen 

het gezin, maar bleef niet bij de pakken 
zitten. Vandaag is hij de eerste vadercoach 
in Vlaanderen. ‘Ik leer de mannen die bij mij 
aankloppen te geloven in zichzelf als papa.’

‘Als het over kinderen gaat,     spreken ze altijd de moeder aan. 
ALSOF DE PAPA MAAR    HET HULPJE IS’

‘NOOD OM MIJN HART  
EENS TE LUCHTEN’

‘Als coach zal ik 
papa’s nooit  
kant-en-klare 
antwoorden geven 
of zeggen hoe iets 
móet’, zegt Niki, hier 
met z’n dochter.
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NIKI VANHAMEL is de eerste VADERCOACH        in Vlaanderen

‘Als het over kinderen gaat,     spreken ze altijd de moeder aan. 
ALSOF DE PAPA MAAR    HET HULPJE IS’

Samen met de vader bekijken we zijn 
situatie van op een afstand en proberen 
we oplossingen te vinden.

Vind je dat het vaderschap door de jaren 
heen fel is veranderd?

Vroeger was het ouderschap duidelij-
ker afgebakend: de man was de 
kostwinner en waakte over discipline, 
de vrouw zorgde voor de kinderen. 
Dat rollenpatroon is vervaagd. Vrou-
wen willen terecht ook carrière maken, 
en mannen nemen steeds meer verant-
woordelijkheden op in het huishouden 
en in de opvoeding van de kinderen. 

Met als gevolg dat ook de band met de 
kinderen nauwer is?

JEROEN  WIL AANSLUITEN BIJ EEN VADERGROEP

‘Toen ik bekende dat ik naar 
een vadercoach wil gaan, zei 
Cas’ mama: ‘Maar jij bent toch 
een keigoede papa?’, zegt 
Jeroen. ‘Cara (Van der Auwe-
ra, bekend van ‘Spring’ nvdr) 
en ik komen goed overeen 
als het over Cas’ opvoeding 
gaat. Ze steunt me enorm en 
hij ís ook geen lastig kind. 
Alleen is de opvoeding van 
een 9-jarige veel uitdagender 
dan toen ik zo oud was.’

GEEN DEBAT
‘Cas is erg mondig’, gaat 
 Jeroen verder. ‘Hij is het  type 
dat doorvraagt. Argumenten 

als ‘omdat papa het zegt’ 
werken niet. Dus ging ik vroe-
ger vaak in debat met hem. 
Iets wat ik probeer te minde-
ren, want met een kind van 
negen hoef je niet voortdu-
rend te discussiëren. Op die 
leeftijd kan een kind bijvoor-
beeld geen gevaar inschatten, 
dus móet hij wel luisteren 
omdat ík het zeg. Door de 
jaren heen heb ik stilaan mijn 
weg gevonden in de opvoe-
ding. Ik durf Cas al eens te 
negeren. Of zeg gewoon: ‘Dat 
kan goed zijn dat jij dat denkt, 
maar toch doen we het zo.’ 
Toch, als gescheiden ouder 

die z’n kind maar halftijds ziet, 
wil je zo veel mogelijk conflic-
ten vermijden en gewoon 
een toffe tijd samen beleven. 
Ik hoop in zo’n vadergroep 
m’n hart eens te kunnen 
luchten en ben benieuwd hoe 
andere mannen dat ervaren. 
In mijn eigen vriendenkring 
komen die gevoelens niet 
vaak ter sprake. Het lijkt wel 
alsof mannen altijd een zetje 
nodig hebben om erover te 
praten.’  n

Een 9-jarig zoontje opvoeden als alleenstaande  
papa is allesbehalve evident. Dat hoef je auteur Jeroen 

Vermeiren (44) niet te vertellen. 

Maar dat liep anders dan gepland?
Ja, onze dochter was een huilbaby en 
we wisten ons geen raad. Zij verplicht-
te ons om onszelf opnieuw te 
ontdekken en ik had daar hulp bij no-
dig. Maar in mijn zoektocht merkte ik 
dat ik als vader nergens terechtkon met 
mijn vragen en intense emoties.

Ook niet een psycholoog?
Die heb ik bezocht. Maar ik miste een 
praatgroep onder váders om ervarin-
gen uit te wisselen en naar elkaar te 
luisteren zonder advies te geven.

Is dat ook jouw werkwijze als coach?
Ja, ik zal nooit kant-en-klare antwoor-
den geven, of zeggen hoe het móet. 

Deze mannen willen een betrokken 
vader zijn. Eén die niet alleen geld 
binnen brengt, maar ook de kinderen 
naar de hobby’s brengt, hen van school 
haalt, voorleest en de schooltaken 
overloopt. Maar dat botst vandaag nog 
vaak met die carrière. De balans tussen 
werk en privé vinden, is een onder-
werp dat vaak terugkeert.

Heel wat vrouwen zullen nu denken: 
‘Vertel ons wat nieuw, daar worstelen 
wij al jaren mee.’

Klopt. Maar voor vrouwen is er wel al 
ondersteuning en begeleiding. Er be-
staan moedergroepen en er is zoiets als 
moederschapsrust. Vaak nemen ze ook 
nog ouderschapsverlof op. Of gaan ze 
vier vijfde werken. Een man die min-
der gaat werken omwille van de 
kinderen, wordt meestal raar bekeken.

Mannen die openlijk toegeven dat ze een 
prominente rol in de opvoeding willen, 
het lijkt nog altijd taboe.

(knikt) Terwijl het eigenlijk de nor-
maalste zaak van de wereld zou 
moeten zijn. Je hebt samen een kind, 
dus zorg je er ook samen voor in 
gedeelde verantwoordelijkheid.

Heb jij het gevoel dat de opvoeding voor-
al nog een vrouwenzaak is, waar je als 
man moet knokken voor je plek?

Dat aspect komt zeker ter sprake in 
mijn coachinggesprekken. Wanneer 
het over kinderen gaat, spreken men-
sen spontaan de mama aan. Da’s toch 
vreemd? Alsof de vader tweederangs 
is, of het hulpje. Dat maakt veel man-
nen onzeker. Ze stellen zich de vraag: 
‘Wie ben ik in dit opvoedingsverhaal?’ 
Zeker in het begin, wanneer de vrouw 
ook nog eens de borst geeft. Veel man-
nen voelen zich dan hulpeloos aan de 
zijlijn staan en zoeken naar hun eigen 
betekenisvolle rol.

Wat is jouw antwoord daar dan op?
We gaan dan samen op zoek naar welk 
soort vader ze willen zijn voor hun 

‘NOOD OM MIJN HART  
EENS TE LUCHTEN’
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kinderen en hoe ze dat concreet 
willen aanpakken. Het moet klop-
pen, want als je niet achter een 
bepaalde aanpak staat, werkt het 
niet. 

Bij jouw collega’s in Nederland, 
waar ze al langer vadercoaches 
kennen, geven mannen aan dat ze 
ook zichzelf kwijt zijn.

Dat herken ik. Ik weet het soms 
ook even niet meer, hoor. Het is 
dan echt een kwestie van op zoek 
te gaan naar wat je zelf wilt en 
 nodig hebt, en hoe je dat kan 
verzoenen met je gezin. 

Wat zit hen, en jou, dan dwars?
Wat mij bezighoudt, is hoe ik een 
sterke vaderfiguur kan zijn zon-
der autoritair te zijn. Verbindende 
communicatie en democratisch 
opvoeden helpen me hierbij. Ben 
ik toch eens autoritair, dan voel 
ik me daar vaak schuldig over. Ik 
merk dat ik niet de enige ben.

Coacht jij altijd één op één?
Nu nog wel, maar binnenkort 

start ik met vadergroepen. Waarin 
we ons hart kunnen luchten, 
zeggen wat ons bezighoudt en 
met welke twijfels we zitten. Om 
daarna alles in perspectief te 
kunnen plaatsen. 

Twijfel je soms aan jouw eigen 
vaderschap?

Zeker. De tegenstrijdige opvoe-
dingsadviezen en goede raad 
vliegen ons om de oren. Je zou 
voor minder het noorden kwijt 
raken. Ook op sociale media 
worden we bestookt met ideale 
gezinsplaatjes. De realiteit is 

vaak anders. Het zou al veel op-
lossen mochten we wat eerlijker 
en opener over onze kroost pra-
ten. In het echt, maar ook op de 
sociale media. 

Als je enkel op die foto’s afgaat, 
heb je al snel het gevoel dat je als 
ouder tekortschiet, bedoel je?

Precies. Word niet onzeker en 
weet gewoon dat elk huisje zo 
zijn kruisje heeft. n  

VADERCOACH
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FREEK  GING PARTTIME WERKEN VOOR Z’N GEZIN

‘ALS PROMOTIE VROEG IK MEER TIJD 
IN PLAATS VAN OPSLAG’

Freek wil een aanwezige papa 
zijn. Eén die er altijd en overal 
staat voor z’n gezin. ‘Toen ik 
vorig jaar van job veranderde, 
heb ik dat ook eerlijk gezegd 
tijdens mijn sollicitatiege-
sprek’, zegt hij. ‘Deeltijds werk 
was toen nog niet mogelijk, 
maar ze sloten het in de toe-
komst niet uit. Toen ik begin 
dit jaar promotie kreeg, kaart-
te ik het onderwerp opnieuw 
aan. Ik wilde liever meer tijd, 

dan meer geld. Sinds februari 
werk ik op dinsdag en woens-
dag maar een halve dag.’ 

DRAAGDOEK
Freek kreeg zijn alternatieve 
promotie, maar voelde met-
een hoe bijzonder dit was. 
‘Nog nooit had een man een 
vier vijfde-jobregeling aange-
vraagd’, aldus Freek. ‘Ik werk 
als digital marketeer in een 
competitieve sector. Voor 
sommigen komt het nu over 
alsof ik minder ambitieus ben, 
wat absoluut niet het geval is. 
Maar wij vaders mogen er 
toch ook zijn voor ons gezin? 
Hetzelfde merk ik wanneer ik 
de deur uitga met m’n jongste 
van negen maanden in de 
draagdoek. Van overal krijg ik 

egostrelende complimenten, 
maar als je erbij stilstaat, is dat 
eigenlijk niet oké. Waarom zou 
ik bewonderenswaardig zijn, 
omdat ik bezig ben met de 
opvoeding van mijn eigen 
kind? Mannen worden nog te 
vaak als een ‘hulpje’ in de op-
voeding gezien.  n

Omdat hij meer wilde 
betekenen voor z’n gezin, 

koos Freek Stevens (32) er 
begin dit jaar voor om vier 

vijfde te werken. ‘Die vraag 
hadden ze in ons bedrijf nog 

niet gekregen’, zegt Freek. 

Niki met zijn dochter. 
‘Ik wil niet autoritair 
zijn tegenover haar. Als 
ik dat toch eens ben, 
voel ik me daar schul-
dig over. Ik merk dat ik 
niet de enige ben.’

l Info:
www.daddycation.be

Wie kent hem niet: Popeye, 
de stoere zeebonk die zijn 
Olijfje beschermt tegen 
krachtpatser Bluto of diens 
tweelingbroer Brutus. En 
dat gaat natuurlijk beter na 
het eten van een blik 
 spinazie. Tien jaar na de 
laatste verhalen heeft 
productiehuis Wildbrain 
een overeenkomst geslo-
ten met de eigenaars van 
het populaire matrozen-
figuurtje om nieuwe 
afleveringen in te blikken.

ROBIN WILLIAMS 
De nieuwe filmpjes zullen 
niet op tv te zien zijn, maar 
enkel op het YouTube- 
kanaal van Popeye. De 
eerste nieuwe afleveringen 
zouden dit jaar al online 
staan.
Popeye werd in 1929 ge-
creëerd door striptekenaar 
E.C. Segar. Hij dook op in 
honderden succesvolle 
tekenfilmpjes en video-
games. In 1980 kwam er 
zelfs een echte film, waarin 
de betreurde Robin 
 Williams de rol van Popeye 
speelde.   n

Enkel op YOUTUBE

De comeback 
van Popeye
Het is al tien jaar 
geleden dat er nog 
filmpjes van Popeye 
werden gemaakt, maar 
89 jaar na zijn debuut 
krijgt de spinazie 
etende krachtpatser 
een nieuw leven. Op 
YouTube.
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De nieuwe afleveringen zouden 
dit jaar al online staan.


