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5-11 oktoberPapa kan geen pap meer zeggen. Moeder is de overtreffende trap van 
moe. Dit is de drukste tijd van je leven en dat is aan alles te merken. 

Dat er altijd wel iets te doen is geeft niet. Maar: iets minder onrust zou 
soms best prettig zijn. Hoe doen andere ouders dat? Hoe zorg je voor 
wat minder stress en voor wat meer vertraging in je gezin? 

Die vraag hebben we aan honderden andere ouders gesteld en we 
hebben genoten van alle mooie en creatieve antwoorden die we 
kregen. De meest inspirerende ideeën zijn gebundeld in dit boekje. 
Hopelijk gun je jezelf even de tijd om ze te lezen, want alleen 
dat al geeft energie. En zeg nou zelf: 
Daar heb je als ouders toch niet snel 
genoeg van?

Veel leesplezier! 
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TopTip 2
Veel te doen en toch niet druk

TopTip 1
Vertragen

Heb je ook weleens zo’n dag waarop je bergen werk kunt verzetten? De lijst met 
klusjes-die-nodig-moeten verdwijnt als sneeuw voor de zon. Of vandaag zo´n dag 
is? Dat heb je niet helemaal in de hand. Je kunt het geluk wel een handje helpen:

•  Doe de lastige dingen eerst en stel ze niet uit. Zonde van de energie. Dat  
telefoontje moet toch.

•  Zet je gezin ook aan het werk. Plan bijvoorbeeld een schoonmaakochtend.  
Halverwege samen aan de koffie en na afloop iets lekkers op brood.

•  Doe jezelf als het echt druk is wat uurtjes oppas cadeau of plan speelafspraken. 
Dat verdient zich dubbel en dwars terug.

•  Concentreer je op 1 ding tegelijk. Maak het af voor je aan het volgende  
begint.

•  Foto’s bestellen of online winkelen? Bedenk van tevoren hoeveel tijd  
het mag kosten. Anders blijf je bezig.

•  Schrijf alles op wat je moet doen. Heerlijk: dan kun je lekker strepen.  
Schrijf ook op wat wel moet, maar niet vandaag. Dat geeft ruimte in je hoofd.

Lopen jullie even door? Fiets nou eens wat sneller! Papa gaat alvast naar huis…Er zijn 
maar weinig kinderen die uit zichzelf begripvol een stapje harder zetten als jij haast 
hebt. Terwijl de tijd en jijzelf maar doorgaan kuieren zij totaal onthaast achter je aan, 
met meer oog voor een lieveheersbeestje dan voor jou. 

Wat vertraging op z’n tijd doet iedereen goed. Dat je er even naast gaat zitten als ze 
tv kijken of in bad gaan in plaats van een snel opruimrondje. Dat zij het tempo mogen 
bepalen in de winkel, onderweg uit school of bij het eten. 

Door je tempo soms wat aan te passen, geef je iedereen de kans om net even wat meer 
te genieten. Van het leven en van elkaar. 

Dat je dat tijd kost, dat is zeker. Dat het je een heleboel oplevert ook.

vertragen
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Papa kan geen pap meer zeggen. Moeder is de 
overtreffende trap van moe. Dit is de drukste tijd 
van je leven en dat is aan alles te merken. 

Hoe zorg je voor wat minder stress en voor wat 
meer vertraging in je gezin? Die vraag hebben we 
aan honderden andere ouders gesteld.  De meest 
mooie en creatieve ideeën zijn gebundeld in dit 
inspiratieboekje.
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netwerk van ouders




