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Alle ouders die hun verhalen en ideeën hebben gedeeld: 

bedankt! 

Meer weten over de Family Factory? 

www.familyfactory.nu 
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Beste mede-opvoeders,
We zien het zó vaak gebeuren. In workshops. Bij gespreksgroepen. 
Eigenlijk overal waar ouders elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek 
raken. Schouders die een meter naar beneden zakken. Gezichten die 
opklaren. ‘O, jij hebt dat óók!’ 

Daarom geloven wij in het delen van onze opvoedverhalen. Want elk gezin 
is mooi, maar geen enkele opvoeding perfect. Ruzie tussen broers en 
zussen? Hoort erbij. Moeite met loslaten? We kennen het maar al te goed.  

In dit boekje vertellen andere ouders hoe zij ermee dealen en delen 
grootouders en experts hun tips. Over de mooie en de uitdagende 
opvoedzaken. Over grenzen aangeven en je kinderen in liefde laten 
groeien.

Want er is misschien geen perfecte manier van opvoeden, maar  
samen komen we een heel eind!  #durftedelen

De Family Factory Veel leesplezier! VOORBEELD

VOORBEELD



Dag
    1  Liefde uitdelen
‘Mijn oudste is een echte knuffelkont, de tweede meer een 
kletskous’, vertelt een ouder. ‘Sinds ik dat doorheb, kan ik 
ze veel gerichter geven wat ze nodig hebben.’ Ken jij de taal 
van de liefde die jouw kind spreekt? 

Er zijn vijf basistalen: 
•  ‘Fijn dat je mij helpt.’ ‘Wat heb je goed doorgezet!’  

Positieve woorden laten je kind groeien. 
•  Alles aan de kant om met onverdeelde tijd en  

aandacht te luisteren naar je kind. 
•  Cadeautjes geven hoeft niet duur te zijn. Als de  

ontvangst maar onbetaalbaar is. 
•  Alvast een boterham smeren in een toetsweek,  

de fiets klaarzetten. Helpen helpt. 
•  Lekker tegen elkaar aanhangen op de bank, een  

potje stoeien. Lichamelijk contact is genieten.  

Bron: De vijf talen van de liefde, Gary Chapman

Kn
ip

 d
ez

e 
an

si
ch

tk
aa

rt
 u

it 
en

 s
tu

ur
 d

e 
ka

ar
t o

p 
na

ar
 ie

m
an

d 
di

e 
vo

or
 

de
 o

pv
oe

di
ng

 v
an

 d
e 

ki
nd

er
en

 v
ee

l b
et

ek
en

t. 

Jij tovert een lach 

Op ons gezin!

VOORBEELD

VOORBEELD



Aan: ‘Onze jongste poepte met 
4,5 jaar nog in een luier, 
wat we ook probeerden. 
Opa zei: stop er gewoon 
mee, het komt er vanzelf 
wel uit. Vijf (!) dagen heeft 
ze het opgehouden. Toen 
gaven wij het op en kreeg 
ze een luier. Een maand 
later? Zonder gedoe 
ineens op de wc.’

‘De ergste is wel die keer dat ik onze 
dochter op het schoolplein vergat 
en ik op weg was naar voetbal met 
onze zoon. Ze is, 9 jaar oud, zelf een 
kilometer naar huis gelopen.’

‘Twee jaar achter elkaar het bericht over de 
schoolfotograaf gemist. Dat leverde ‘unieke’ 
foto’s op. Het ene jaar met ongekamd 
coronakapsel in een strepen-stippen-ruiten-
mix. Het tweede jaar in versleten voetbaltenue.’

‘Mijn man bracht onze 5-jarige voor
een avondplas naar de wc. Hij zag iets in het 
toilet en spoelde het door. Tot de ijzige kreet 
van onze zoon duidelijk maakte dat het zijn 
liefste knuffeldoek was die hij slaperig in de 
wc had laten vallen. Wat een verdriet.’

Opvoedblunders gedeeld
Ouders, grootouders, leenouders, 
bonusouders, wat doen wij ons best.  
Bijna altijd gaat dat goed. Behalve …
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Winnie de Pooh

 ‘Een dag met jou is mijn 
favoriete dag. Dus vandaag 

is mijn nieuwe favoriete dag!’ 

De Family Factory:  
Tover een glimlach op je gezin!
De Family Factory, sinds vorig jaar onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting, 
geeft je een steuntje in de rug om de vader of moeder te worden die je graag 
wilt zijn voor je kinderen. De verhalen en ideeën, tips en ervaringen van andere 
ouders zijn een bron van inspiratie voor je drukke gezinsleven. 

Op www.familyfactory.nu kun je:
• nog veel meer inspiratieboekjes vinden;
• ons boeken voor een workshop of ouderavond;
•  ontdekken hoe je zelf een bijeenkomst voor ouders organiseert, met behulp 

van onze materialen. 

Op www.vanveldhuizenstichting.nl ontdek je meer over de verschillende 
producten en diensten van de stichting, en op www.vvstwinkeltje.nl vind je:
•  ons aanbod aan cursussen voor ouders met kinderen in alle leeftijden  

(online en op locatie);
• reviews van andere ouders.
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