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Doelstelling

➢ Doelstellingen: Ontwikkeling van een webplatform om gezinnen te 
verbinden, inspireren, ondersteunen, versterken in gedeeld ouderschap en 
in de communicatie tussen ouders.

➢ Doelgroep: Ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar, vanuit diverse 
achtergronden en vanuit diverse gezinssituaties, met een nadruk op vaders

❖ Vaders en moeders

❖ Plusouders

❖ Pleegouders

❖ Holebi-ouders

❖ Alleenstaande ouders

❖ Ouders met migratieachtergrond
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Connect-team

➢ Connect team: Bo Fagardo, Mohammed Mansouri, Joris Dewispelaere en 
Kathleen Emmery (gezinswetenschappen), Kaat Van Acker (sociaal werk), 
Davy De Winne (User Centered Electronics & ICT)

➢ Partnerorganisaties: Vaderklap, Ferm, Gezinsbond, Vzw De Brug, CKG De 
Schommel, Marriage Encounter, CKG ‘t Kapoentje

➢ Adviserende partners: EXPOO, Ella vzw, Karla Van Leeuwen (KULeuven), 
Siebrecht Vanhooren (KULeuven), Tom Van Daele (Thomas More), Lerend 
netwerk vaderwerkingen – vzw De Sloep

➢ Gefinancierd door departement gelijke kansen
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Verkennend onderzoek

- 7 partnerorganisaties geïnterviewd (april – mei 2022)

- 30 ouders bevraagd - studentenproject ICT (mei – juni 2022)

- 10 ouders geïnterviewd (mei – juli 2022)
➢ 5 vaders met Marokkaanse achtergrond (Waregem)

➢ 2 kwetsbare vaders (Oostende)

➢ 2 hetero ouderkoppels met jonge kinderen (Antwerpen en Brussel)

➢ 1 moeder met NSG (Vlaams-Brabant)

- Verkenning (online) methodieken, webinars en vormingen, gesprekken

- Workshops: uitdagingen van opvoeden, communicatie tussen partners, 
partnerkeuze, praten met pubers, …
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Feedback eerste prototype

➢ Adviesgroep september 2022

➢ Hoe alleenstaande ouders voldoende meenemen => combinatie van 
ouders en partners verlaten en apart weergeven

➢ “Wij als ouders en als partners”: wat is het onderscheid met “wie ben 
ik”? En onderscheid met “wie zijn wij?”

➢ Vaststellingen verkennend onderzoek

➢ Het zijn vaak de moeders die informatie opzoeken over ouderschap en 
partnerschap

➢ Online informatie (bijv. video’s en podcasts) is vaak ontwikkeld vanuit een 
vrouwelijk en middenklasse-perspectief, vaak zijn vrouwen aan het 
woord
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Feedback tweede prototype webplatform (okt-nov 2022)

➢ 15 vaders via bachelorstudenten Gezinswetenschappen 

➢ 7 vaders via interviews door de onderzoekers (waarvan één interview bij de 
partnerorganisatie ‘Vaderklap’)

➢ Diverse groep van vaders: leeftijd en leeftijd van de kinderen, relatiestatus, 
migratieachtergrond en woonplaats

➢ Globaal een goede score voor de beleving van de look en feel. De website 
roept eenvoudige en warme indruk op. Focus op de twee hoofdthema’s is 
goed

➢ Reeks verbetersuggesties
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Verdere stappen

➢ Verder bouwen van content o.a. video’s (tot november 2023)

➢ Lancering vaderschapscongres: 16 november 2023?

➢ Implementatie en inbedding bij partnerorganisaties

➢ We onderzoeken of vzw De Brug het platform verder kan onderhouden

➢ Andere partners: link op eigen website, vormingsactiviteiten, gebruik bij 
groepsbijeenkomsten, aanbieden bij gezinsbezoeken, QR-code in zorgmap, …

➢ Disseminatie bij gezinnen

➢ Persbericht, sociale media, via bestaande websites 

➢ Disseminatie bij werkveld

➢ Nieuwsbrieven, werkveldartikels, appstore voor welzijn en gezondheid, EXPOO

➢ https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/connect-team
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