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Anita Schwab 
‘Verschil maak je door mensen met elkaar in contact 
te brengen’

Anita Schwab is opbouwwerker. Zij werkt al dertig jaar in Den Haag, in de 

Schilderswijk en het Laakkwartier. Eerst werkte ze vooral voor en met vrouwen, 

sinds een aantal jaren is Schwab de drijvende kracht achter het Vadercentrum 

ADAM. ‘De kracht van ons werk is dat wij mensen met elkaar in contact brengen, 

ruimte bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ze zelf beslissen welke 

activiteiten ze samen willen opzetten. 

Begin jaren negentig richtte Anita Schwab vanuit het 

vrouwenopbouwwerk in het Haagse Laakkwartier De 

Koffiepot op, het eerste Nederlandse moedercentrum. 

Vrouwen voeren hier zelf het beheer, organiseren 

voor elkaar een open cursusaanbod, krijgen hun 

werk zoveel mogelijk betaald en mogen hun 

kinderen altijd meenemen. Inmiddels zijn er bij het 

Landelijk Netwerk Moedercentra meer dan dertig 

moedercentra aangesloten.  

Vadercentrum Adam is een ‘multiculturele 

ontmoetingsplaats voor mannen’. Vaders 

werken er aan hun persoonlijke ontwikkeling, 

maatschappelijke participatie, taalvaardigheid, arbeidsmarktperspectief en ‘coachend 

ouderschap’. Ze doen dit via een ‘mix van producten’, zoals cursussen, bijeenkomsten, 

trainingsweekenden en trajectbegeleiding. 

Anita Schwab (51): ‘Ik ben er trots op dat wij een open centrum zijn. De deur staat altijd 

open, we hebben geen veiligheidspassen, iedereen kan hier naar binnen en naar buiten 

lopen. Er is hier weinig achter slot en grendel. Daar kweek je een prettige, uitnodigende 

en relaxte omgeving mee. Natuurlijk heeft dat risico’s en is er wel eens iets verdwenen, 

maar dat weegt niet op tegen de voordelen van de open uitstraling. Dit Vadercentrum 

is van de buurt en dat wordt ook zo door een ieder gevoeld.’   

‘Ik werk al ruim dertig jaar in dit vak en al mijn projecten waren mij lief. Ik heb nooit 

hoeven te solliciteren, zaken kwamen steeds op mij af en vervolgens ging ik er mee aan 

de slag. Ik ben daarom steeds bij initiatieven betrokken geraakt, waarbij ik me ook echt 

heel betrokken voelde.’ 

‘Professioneel betekent voor mij meer dan alleen methodisch werken. Voor mij betekent 

het dat je in staat bent om de hulpvraag te begrijpen, ook al wordt die niet direct 

gesteld. Via de indirecte vraag moet je onderkennen wat er speelt én herkennen dat het 

probleem niet uniek is. Iemand staat nooit alleen met zijn vraag, er zijn altijd meerdere 

personen die met die zelfde vraag zitten, die mensen moet je bij elkaar brengen.’  

‘Ik heb het meegemaakt dat een man wanhopig naar mij toe kwam omdat hij zijn 

vrouw had mishandeld. Toen moest ik wel even slikken. Ik heb altijd aan de andere 

kant gestaan. Daar zijn we wel een gespreksgroep over gestart en met succes. Het 

Vadercentrum vind ik een vorm van innovatie. We borduren voort op de aanpak van 

het Moedercentrum, maar gebruiken tegelijk ook heel andere methoden, omdat de 

hulpvraag van mannen zo heel anders is.’ 
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Wie is Anita Schwab?

‘Als zestienjarig meisje ben ik in dit werk gerold. Ik ben een autodidact en opbouwwerker 

in hart en nieren. Als vroege schoolverlaatster zat ik er meteen middenin. Ik raakte 

betrokken bij het wel en wee van woonwagenbewoonsters in de buurt waar ik woonde. 

Zij hadden een conflict met de gemeente over een speelvoorziening voor kinderen. In 

de buurt woonden ook jonge en zwangere studentes en samen met hen hebben we 

voor elkaar gekregen dat die voorziening er kwam.’ 

‘Ik merkte dat ik daar heel gelukkig van werd. Dit werk geeft mij sowieso heel veel 

voldoening. Van dat ene project rolde ik weer in andere projecten, aanvankelijk 

vooral vrouwenzaken. Jarenlang ben ik vooral actief geweest in het opzetten van 

vrouwenprojecten: inloophuizen voor weggelopen meiden, opvang van mishandelde 

vrouwen, opvoedingsondersteuning, projecten voor allochtone vrouwen.’  

‘Het eerste Moedercentrum is hier uit voortgekomen. Dat voldeed aan een grote 

behoefte in de buurt: een plek waar vrouwen samen kunnen komen, gespreksgroepen 

kunnen vormen rondom verschillende thema’s, en ook gewoon samen veel dingen 

kunnen doen. De vrouwen waren daar zeer enthousiast over en dat enthousiasme 

vormde weer de oorsprong van het Vadercentrum.’ 

‘Eerst kwam er één vader naar mij toe, die wist wat ik met vrouwen deed. Zijn vrouw 

kwam in het Moedercentrum dat ik coördineerde. “Kan je ook niet zoiets voor ons 

doen? Voor ons is er niets”, zei hij. En dat bleek bij meer mannen te leven. Mijn 

eerste gedachte was “Nee”. Ik kom uit het vrouwenactivisme, ik heb met mishandelde 

vrouwen gewerkt. Tegen mannen heb ik me in een bepaalde fase enorm afgezet, mijn 

vader was bijvoorbeeld geen geweldige man.’  

‘Toen ik er goed over na ging te denken, dacht ik: waarom niet? Ik zit in dit werk om 

mensen bij elkaar te brengen, om mensen te verbinden en mee te helpen dat mensen 

meer in harmonie met elkaar leven. En dan kan je niet vijftig procent van de mensheid 

negeren. Sterker nog, je hebt ze nodig. Zo zijn we het Vadercentrum gestart en de 

animo bleek enorm. Voorheen konden veel mannen hun ei niet kwijt. Ze zitten met 



vragen over hoe ze met hun vrouw om moeten gaan, met hun kinderen, met het werk 

of géén werk. Al die vragen komen hier aan de orde.’  

‘En de vrouwen van het Moedercentrum zeggen tegen mij: “Ik ben blij dat je bij het 

Vadercentrum zit”. Zij zien hoeveel baat de vaders erbij hebben. Zij ervaren hun man 

nu als zorgzamer en zien dat zij beter met hun kinderen omgaan. Mensen verbinden, 

niet alleen tussen verschillende culturen, tussen mannen vrouwen, tussen ouderen en 

jongeren, werkenden en niet werkenden, dat is wat we hier doen.’ 

Inspiratiebronnen

‘Dat zijn de mensen met wie en voor wie ik werk. Het plezier en het geluk dat ik 

dagelijks ervaar in dit werk. Ik zou ook nooit beleidsmedewerker of een directeur 

willen worden – het is mij meermalen aangeboden – maar dan kom je in een heel 

andere verhouding met de buurtbewoners en de bezoekers van het centrum te staan. 

Mijn verhouding met de bezoekers is zo veel gelijkwaardiger. Ik kan direct inspelen op 

hun vragen en suggesties. Meedenken of de voorstellen voor activiteiten gerealiseerd 

kunnen. Wanneer dat lukt, voelt dat zó goed. Dat hoeven echt geen grote successen 

te zijn. Kleine dagelijkse mooie voorvallen, momenten, iemand die ooit bedeesd en 

somber het centrum kwam binnengelopen zien stralen bij het bewerken van een tafel 

in de werkplaats. Dát is inspirerend.’ 

Favoriete case

‘Nee, dat heb ik niet. Ik werk al ruim dertig jaar in dit vak en al mijn projecten waren mij 

lief. Ik heb nooit hoeven te solliciteren, zaken kwamen steeds op mij af en vervolgens 

ging ik er mee aan de slag. Ik ben daarom steeds bij initiatieven betrokken geraakt, 

waarbij ik me ook echt heel betrokken voelde. Of het nu een van mijn eerste projecten 

betrof met woonwagenbewoners, al die vrouweninitiatieven of dit Vadercentrum. Je 

vraagt toch ook niet: wie is je favoriete kind?’ 

Professionaliteit en innovatie

‘Professioneel betekent voor mij meer dan alleen methodisch werken. Voor mij betekent 

het dat je in staat bent om de hulpvraag te begrijpen, ook al wordt die niet direct 

gesteld. Via de indirecte vraag moet je onderkennen wat er speelt én herkennen dat het 

probleem niet uniek is. Iemand staat nooit alleen met zijn vraag, er zijn altijd meerdere 

personen die met die zelfde vraag zitten, die mensen moet je bij elkaar brengen.’ 

‘Dat zie je bij mannen die dit Vadercentrum komen binnen wandelen. Mannen geven 

op een heel andere manier aan wanneer zij hulp nodig hebben. Vrouwen stellen zich 

angstig en terughoudend op: “Laat mij maar koffie zetten”. Mannen bieden zich aan 

om het wel even op te lossen. Heel stoer: “O Anita, laat maar aan mij over, regel ik 

wel even.” Ik generaliseer nu even, maar vrouwen hebben vaak een te lage dunk van 

zichzelf en dat stralen zij ook uit. Mannen komen juist heel zelfverzekerd over, terwijl 

daaronder vaak onzekerheid en vooral veel onmacht schuil gaat.’ 

‘Niet echt verrassend natuurlijk, maar het is onze kracht en professionaliteit om die 

hulpvragen te herkennen. Het gaat erom een zodanig vertrouwelijke omgeving te 

creëren dat bezoekers ook met die vragen naar ons toe komen en daar gezamenlijk 

mee aan de slag gaan. Pas wanneer je een heel vertrouwde omgeving gecreëerd hebt, 

zijn mannen in staat om te zeggen waar ze tegen aan lopen.’ 
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‘Ik heb het meegemaakt dat een man wanhopig naar mij toe kwam omdat hij zijn 

vrouw had mishandeld. Toen moest ik wel even slikken. Ik heb altijd aan de andere 

kant gestaan. Daar zijn we wel een gespreksgroep over gestart en met succes. Het 

Vadercentrum vind ik een vorm van innovatie. We borduren voort op de aanpak van 

het Moedercentrum, maar gebruiken tegelijk ook heel andere methoden, omdat de 

hulpvraag van mannen zo heel anders is.’ 

Hoe werk je met groepen? Hoe ga je om met spanningen?

‘Met groepen werken is de basis van onze aanpak. De combinatie van de individuele 

hulpvraag en de herkenning dat anderen met dezelfde vraag zitten en dan gezamenlijk 

oplossingen zoeken. In feite zijn veel van onze activiteiten daarop gebaseerd. Waar 

zit iemand mee, wie zit daar nog meer mee? Plan van aanpak ontwikkelen en aan de 

slag.’ 

‘Tijdens dat soort processen gebeurt er wel eens wat. Ruzies, irritaties, geschreeuw… 

dat is niet erg, dat hoort bij het leven en dus ook bij onze activiteiten. Als er maar 

een goed gevolg aan wordt gegeven. En het is onze zorg er op toe te zien dat niet de 

degene met de grootste mond zijn zin kan doordrijven. Nogmaals, ruzietjes zijn niet 

erg, je kunt beter boos zijn dan depressief, toch? Het lukt ons altijd om agressie in 

goede banen te leiden en ons centrum toegankelijk te houden voor een ieder die daar 

behoefte aan heeft.’ 

‘Ik ben er trots op dat wij een open centrum zijn. De deur staat altijd open, we hebben 

geen veiligheidspassen, iedereen kan hier naar binnen en naar buiten lopen. Er is hier 

weinig achter slot en grendel. Daar kweek je een prettige, uitnodigende en relaxte 

omgeving mee. Natuurlijk heeft dat risico’s en is er wel eens iets verdwenen, maar dat 

weegt niet op tegen de voordelen van de open uitstraling. Dit Vadercentrum is van de 

buurt en dat wordt ook zo door een ieder gevoeld.’ 

‘Eén keer moest ik iemand weigeren. Van allerlei bezoekers hoorde ik dat die man 

niet te handhaven was. Hij was gewoon onhandelbaar, althans voor ons, maar dat is 

dan ook echt de enige keer in dertig jaar dat ik ergens geen oplossing zag. We hebben 

hem moeten weigeren en doorverwezen naar andere hulpverleners. Over het algemeen 

weten wij agressie goed te reguleren.’  

‘We zijn hier ook wel wat gewend. Rondom voetbalwedstrijden van het Nederlands 

elftal vinden in deze buurt vaak opstootjes plaats. Jongeren verzamelen zich hier na de 

wedstrijd voor op het plein en dan wordt er rotzooi getrapt. Daar doen wij veel aan, 

met buurtvaders, met hulp van de politie en door het organiseren van activiteiten.’ 

‘Dit is ook de buurt waar twee jaar geleden die politie-inval plaatsvond bij twee leden 

van de Hofstadgroep, toen die granaat ontplofte. Dat heeft veel losgemaakt en daarom 

hebben we er ook bijeenkomsten over georganiseerd. Mensen laten praten. Veel 

problemen kun je voorkomen door mensen met elkaar in contact te brengen.’

Hoogte- en dieptepunten

‘Ik ervaar die dertig jaar dat ik dit werk doe als een aaneenschakeling van hoogtepunten 

en daarmee bedoel ik dat er elke dag resultaten behaald worden. Elke dag wordt er 

gewerkt, gelachen, ruzie gemaakt. Elke dag zie ik dat ons werk er toe doet, dat mensen 

zich ontwikkelen, zich sterker voelen, beter met hun vrouw en met hun kinderen om 

kunnen gaan.’ 

‘Dieptepunten liggen veel meer op het organisatorisch vlak. Twee jaar geleden ging de 

koepelorganisatie waar onze activiteiten waren ondergebracht failliet. Dat vond ik een 

zware tijd vooral door de onmacht. Je weet dat jouw projecten goed lopen, maar door 



organisatorisch en financieel wanbeheer komen ze in gevaar. Gelukkig is dat allemaal 

opgelost.’ 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Je bent veel tijd kwijt met het verantwoorden van je werkzaamheden, met het vinden 

van financiering voor nieuwe projecten. Die projectadministratie slurpt gewoon veel 

tijd op. Daarnaast moet je ook je activiteiten organisatorisch onderbrengen. Het 

is niet zo dat ik op mijn naam financiële ondersteuning kan krijgen, het moet dus 

ondergebracht worden onder een organisatie. Die organisatie kan dan weer makkelijker 

een beroep doen op gemeentesubsidies en andere financieringsbronnen. Ik ben nu 

heel tevreden over hoe wij als organisatie vorm hebben gekregen. Het Vadercentrum is 

ondergebracht in de welzijnsonderneming MOOI! Laak en daarnaast wordt het mede 

mogelijk gemaakt door de Protestantse Diaconie hier. Het gebouw is van hen.’  

‘Inhoudelijk krijg ik alle ruimte. Onze activiteiten worden bepaald door wat de bezoekers 

naar voren brengen en soms nemen we zelf het initiatief voor een bepaalde activiteit. 

Ik blijf fris door het dagelijkse contact met de buurtbewoners en de vrijwilligers én ik 

streef er altijd naar dat hier veel stagiaires komen. Ik kijk graag hoe jongere werkers 

met bepaalde situaties omgaan, daar leer ik ook weer van.’ 

‘Ik ben er ook van overtuigd dat je je doelen kunt bereiken met activiteiten waarin 

veel doewerk zit. Je moet niet alleen gespreksgroepen vormen, maar ook het contact 

bevorderen door mensen dingen samen te laten doen. We hebben hier niet voor niets 

een werkplaats ondergebracht en om die reden organiseren wij ook kampen. Elk jaar 

ga ik minstens éénmaal een week met medewerkers en bezoekers op kamp. Iedereen 

kan zich daarop inschrijven en het raakt altijd vol. We ondernemen veel met elkaar 

en bespreken de plannen en activiteiten voor de komende periode. Dat vind ik altijd 

heerlijk en heel inspirerend.’ 

Wat betekent welzijnswerk in 2006? 
Wat zou de sector moeten doen aan 
profilering?

‘Wat ik jammer vind, is dat in het laatste 

decennium het ‘productdenken’ centraal staat 

en dat het proces veel te weinig aandacht heeft 

gekregen. De sector doet zichzelf daarmee te 

kort. Beschrijf de processen!’

‘Het ‘product’ ‘Zwemlessen vader en kind’ 

krijgt bijvoorbeeld een heel andere inhoud als 

je het proces beschrijft hoe een Marokkaanse 

vader leert zwemmen met zijn dochter. Hoe de 

vertrouwensband daardoor groeit tussen hem en zijn dochter. Welk geluk en plezier 

ze samen uitstralen. Dan moet je weten dat de zwemles eerst bedoeld was voor de 

vaders en hun zonen en voor de moeders met hun dochters. De combinatie vaders 

en dochters was taboe. De rol van het opbouwwerk daarbij moet je beschrijven en 

daarmee zou je je ook moeten profileren.’ 

‘Zo geef je aan dat je er werkelijk toe doet. Het welzijnswerk heeft duidelijk toegevoegde 

waarde, maar dat moet het zelf ook laten zien. Je geeft daarmee aan welke problemen 

je mogelijk hebt voorkomen. De term ‘preventie’ is een koude term, zoals veel 

‘producttermen’ de boel doodslaan. Maar als je de processen naar het eindproduct in 
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beeld kan brengen, met goede verhalen, beschrijvingen wat er iemand met gebeurde, 

dan kun je je daarmee profileren.’ 

 

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Door mensen met elkaar in contact te brengen. Er leven veel wederzijdse vooroordelen 

tussen verschillende groepen. Tussen allochtone groepen onderling, tussen allochtonen 

en autochtonen, maar ook tussen jongeren ouderen, arm en rijk, mannen en vrouwen. 

Er zíjn verschillen natuurlijk en die moet je ook niet bagatelliseren. Maar door mensen 

met elkaar in contact te brengen, kun je die vooroordelen de wereld uit helpen.’ 

‘Er komen hier 49 culturen. Verschillende culturen met gemeenschappelijke problemen. 

Mensen praten met elkaar en leren van elkaar. Ik geloof ook dat het gezamenlijk 

uitvoeren van praktische werkzaamheden culturele barrières laat verdwijnen. Dan 

komt vooral naar voren wat je met elkaar deelt en niet zozeer hoe je van elkaar verschilt. 

Ik zie dat het werkt: mensen met elkaar in contact brengen en gezamenlijke activiteiten 

organiseren. Dat kan uiteenlopen van koken tot het maken van een speelvoorziening 

voor kinderen. De kracht van ons werk is dat wij mensen met elkaar in contact brengen, 

ruimte bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ze zelf beslissen welke activiteiten 

ze samen willen opzetten. En altijd weer vernieuwende en verrassende activiteiten tot 

stand weten te brengen.’ 

Favoriete vakliteratuur
•	 	Tijdschriften:	MO	Opbouwwerk	en	Vorming	

•	 	Boeken:	 Marcel	 Spierts,	 ‘Beroep	 in	 ontwikkeling’	 en	‘Balanceren	 en	 stimuleren’	

(beide over het sociaal-cultureel werk) 

•	 	Jack	van	der	Loo	en	Rob	Geurts,	‘Aspecten	van	mannenhulpverlening’	

•	 	Peter	Voogt	en	Harry	Broekman,	‘De	Grote	Kleine-Kansenatlas’	

•	 	Vereniging	van	Fondsen	in	Nederland,	Het	Fondsenboek	

Favoriete weblinks voor vakinformatie
•	 	www.oranjefonds.nl

Levensmotto

‘Ga niet alleen over begaanbare 

wegen. Ga over paden waar 

nog niemand langs gaat, zodat 

je niet alleen maar stof achter 

laat.’ 


