ToffeZonenToffeVaders (TZTV) - Algemene Informatie
TZTV is een samenwerkingsproject van Jens van Tricht en Perihan Utlu van Vizyon, onder de vleugels van
Stichting P=P en met ondersteuning van MOVISIE. TZTV ontvangt subsidie van het Oranje Fonds in het kader
van het programma Man 2.0
Introductie
TZTV is een vernieuwend initiatief voor de emancipatie van sociaal geïsoleerde jongens en mannen. Door
bewustwording en persoonlijke ontwikkeling worden zonen en vaders gesteund in hun onderlinge relaties. TZTV
richt zich op de belangrijke rol als voorbeeld, opvoeder en rolmodel die mannen spelen in het leven van hun
zonen. Tegelijkertijd kunnen volwassen mannen ook leren van de nieuwe generatie, die zijn eigen weg aan het
vinden is in de hedendaagse samenleving.
Achtergrond
Er is de laatste jaren veel te doen over de emancipatie van mannen. Er wordt van mannen verwacht dat ze op het
werk een stap opzij doen, en in het huishouden een schepje er bovenop. Mannen worden onzeker over hun rol en
positie, jongens moeten leven met tegenstrijdige voorbeelden en rolmodellen - thuis, op straat, en in de media.
Vrouwen zijn in het openbare leven met een inhaalslag bezig, maar wat valt er voor mannen nog te winnen?
TZTV biedt enerzijds een herbezinning op de traditionele rollen van vaders en zonen, anderzijds ook een
perspectief op ontwikkeling en persoonlijke groei waarmee jongens en mannen de toekomst vrolijk tegemoet
kunnen zien.
Doelen
TZTV richt zich op het verbeteren van de relatie tussen jongens en mannen in het algemeen, en tussen vaders en
hun zonen in het bijzonder. TZTV helpt hen bij het samen vormgeven aan positieve nieuwe vormen van
mannelijkheid. Hierbij hoort het bewust maken en ondersteunen van de vaders in hun voorbeeldfunctie voor hun
zonen, en het bewust maken van de zonen van de belangrijke rol die vaders en andere mannen in hun leven
kunnen spelen. Dit alles moet voorkomen dat jongens kiezen voor risicovol gedrag dat ertoe leidt dat jongens de
school verlaten zonder diploma en in een straatcultuur belanden.
Opzet
TZTV organiseert tien pilots in samenwerking met uiteenlopende organisaties die met de doelgroep te maken
hebben. Hierbij kan het gaan om scholen, buurtorganisaties, vadergroepen, zelforganisaties, jeugdzorg,
detentiecentra, etc.
TZTV is een project van co-creatie. De manier waarop de pilots vorm krijgen wordt bepaald in overleg en
samenwerking met de pilotorganisaties, de trainers, en de doelgroep zelf. Het kan zijn dat besloten wordt tot 8
bijeenkomsten van 2 uur, maar het kan ook allemaal in één weekend plaatsvinden. Of in vier dagdelen. Of twee
dagen. Of een combinatie van deze mogelijkheden.
TZTV pilots kunnen op veel verschillende manieren ingevuld worden; als gespreksgroep, als training, als open
dag voor vaders, vader- en zonenraad, als gezamenlijk klussen, als loopbaanoriëntatie, als
burgerschapscompetenties, als maatschappelijke stage, als opvoedingsondersteuning, als mentorlessen, als
excursie, als kookles, als thee-ceremonie, als vormingsles, als doe-activiteit, als praat-activiteit.
TZTV levert een basismethodiek die is gebaseerd op Toffe Jongens en Man Actief. In de basismethodiek zijn
draaiboeken en werkvormen opgenomen voor 8 bijeenkomsten van 2 uur, waarbij deels met de zonen en de
vaders apart wordt gewerkt, en deels gezamenlijk. In het proces van co-creatie wordt de basismethodiek vertaald
naar de specifieke situatie van doelgroep en organisatie. Zo ontstaan naast de basismethodiek 10 uitgewerkte
draaiboeken voor de pilots.. In een digitaal handboek worden de basismethodiek, de uitgewerkte draaiboeken en
de verslaglegging van de pilots worden opgenomen.
Werkwijze
TZTV houdt rekening met specifieke behoeften bij de deelnemers op het gebied van vorm en inhoud van de
workshops. Afwisselende werkvormen doen recht aan de verschillende leerstijlen. Ervaring en kennis vullen
elkaar aan. Diversiteit onder de trainers en deelnemers wordt als een voordeel gezien en ingezet. Deelnemers
worden gesterkt in hun comfort zone, en van daaruit uitgedaagd om nieuwe stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Trainers
Om TZTV te realiseren, en ook in de toekomst duurzaam resultaat mogelijk te maken, wordt een groep trainers
opgeleid voor het specifieke werk met jongens en mannen. De TZTV workshops en activiteiten worden uitgevoerd
door één van deze trainers onder begeleiding van één van de projectleiders. TZTV heeft de ambitie om met deze
trainerspool een blijvende plek voor betrokken mannen te bieden. Met deze trainerspool zet TZTV de ambitie in
de wereld om ook na de projectperiode vruchten te kunnen plukken van de ontwikkelde deskundigheid.
Doelgroepen
TZTV richt zich op jongens en mannen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, sociaal geïsoleerd en/of zich op een
andere manier in een risicovolle situatie bevinden. Bij voorkeur zijn jongens en mannen als vader en zoon aan
elkaar verbonden, in geval van afwezige vaders kan ook gewerkt worden met andere mannen die als een
vaderfiguur voor de jongens zijn. De leeftijd van de jongens variëert van 15-25.
Samenwerkingspartners
Scholen en vadercentra zijn logische startpunten voor TZTV om onze doelgroepen te bereiken. Op scholen
kunnen we een rol spelen in begeleidingstrajecten van jongens bij wie uitval dreigt. Bij vadercentra kunnen we
vaders handvaten bieden voor de opvoeding van hun zonen. Ook andere organisaties die interesse hebben zijn
welkom om zich bij ons te melden. We maken graag afspraken op maat en zien daarbij vele mogelijkheden.
Methodiek
TZTV wordt ontwikkeld vanuit de methodieken Toffe Jongens en Man Actief. Toffe Jongens is ontwikkeld door
Jens van Tricht in samenwerking met P=P, en richt zich op het ontwikkelen van positieve invullingen van
mannelijkheid bij jongens. Man Actief is ontwikkeld door Perihan Utlu van Vizyon en MOVISIE en richt zich op de
emancipatie en activering van sociaal kwetsbare mannen. Op basis van deze twee methodieken wordt een
basismethodiek voor TZTV ontwikkeld die in nauwe samenwerking met de trainers, samenwerkende organisaties
en de doelgroep verder vorm zal krijgen. Vervolgens wordt de basismethodiek verder uitgewerkt, verdiept en
verbreed, in nauwe samenwerking met de trainers, met de samenwerkende organisaties, en met de doelgroep.
Aan de hand van de ervaringen in de bijeenkomsten met vaders en zonen wordt de methodiek verwerkt tot een
digitaal handboek waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. We zijn nog op zoek naar extra financiering om
het handboek ook in druk uit te kunnen geven.
Planning
In de eerste helft van 2011 wordt het project in de steigers gezet: trainers worden geworven en opgeleid, de
basismethodiek krijgt vorm, afspraken met scholen worden gemaakt en ingepland.
Gedurende het schooljaar 2011-2012 krijgen 10 groepen vaders en zonen steeds in totaal 8 workshops
aangeboden.
In de tweede helft van 2012 worden de inzichten en ervaringen uit de workshops verwerkt tot methodiek die op
een presentatie en vervolgens via internet verspreid zal worden.
Kosten
Aan de uitvoering van TZTV zijn geen directe kosten verbonden, dankzij subsidie van het Oranje Fonds in het
kader van het programma Man 2.0 . Aangezien onze ambities groter zijn dan de begroting makkelijk toelaat,
vragen we waar mogelijk wel een eigen bijdrage van deelnemende organisaties. Deze bijdrage kan eventueel in
de vorm van reis- en andere onkosten voor de trainers en begeleiders, het ter beschikking stellen van zaalruimte,
en eventueel maaltijden en versnaperingen.
Tot slot
In de verkennende gesprekken met potentiële samenwerkingspartners signaleren we dat er op verschillende
manieren aandacht gevraagd wordt aan de thematiek ‘zonen en vaders, jongens en mannen’. Dat geeft ons het
gevoel dat we aan het beging zijn van een gezamenlijk ontdekkingsreis. Ideeën, suggesties, voorstellen op
rondom ‘zonen & vaders, jongens & mannen zijn van harte welkom.
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