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Beste papa’s en mama’s, 
Hoe vaak vertellen jullie in het gezin verhalen aan elkaar? Fijne, 
dagelijkse verhalen. Over die blunder op het werk. Die bijzondere 
wiskundeleraar van je dochter. Lastige, vervelende verhalen. Over 
dingen die niet goed gaan, moeilijk of vervelend zijn. 

Wij geloven in vertellen. En in luisteren. Omdat je elkaar door verhalen 
beter leert begrijpen. Jezelf en je keuzes beter leert begrijpen. En dat 
maakt relaties en gezinnen sterk. 

In dit boekje vertellen andere ouders hoe zij in hun gezin – en 
families – contact maken door verhalen en tradities.. Hoe ze vertellen, 
luisteren, vragen stellen, sorry zeggen en soms alleen maar stil zijn. 
Wil je het ook horen? Blader dan snel verder. 

Veel leesplezier! 
De Family FactoryVOORBEELD
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Ouder 1
Dit wil ik meegeven aan mijn kind (waarden)  
Bijv. vrijheid

Het gedrag dat daarbij hoort (normen) Bijv. Als je 
een andere mening hebt, mag je dat  gewoon zeggen. 

Ouder 2
Dit wil ik meegeven aan mijn kind (waarden)  
Bijv. vrijheid

Het gedrag dat daarbij hoort (normen) Bijv. Als je 
een andere mening hebt, mag je dat  gewoon zeggen. 

TopTip
1 Neem eens de tijd om na te denken over de dingen die jij als ouder belangrijk vindt.  

En wat is belangrijk voor jouw eventuele partner? Waar komen jullie waarden overeen?

vriendelijkheid respect geduld trouw gehoorzaamheid eerlijkheid 
verantwoordelijkheid vrijheid plezier gelijkwaardigheid discipline, etc. 

Waar kom jij vandaan?
Moest jij vroeger ‘u’ zeggen tegen opa en oma? En jouw kinderen? 
Hoe bewust heb je die keuze gemaakt? Met andere woorden: 
waarom doe jij als ouder wat je doet, en vind je wat je vindt? 

Wat jij vindt, wat de juf op school zegt, wat de buurjongen doet. 
Het is allemaal heel belangrijk voor een kind. Uit al die opvattingen 
ontwikkelen ze als ze groter worden langzamerhand een eigen 
mening. Zo wordt je kind groot, zo werd jij groot.  

Misschien heb je veel uit de opvoeding van je ouders overgenomen. 
Mooie, goede dingen. Maar ook dingen die je misschien anders 
wilt doen. Omdat je andere dingen belangrijk vindt. Omdat je jouw 
kinderen alleen opvoedt. Of omdat jouw ouders je grootbrachten in 
een ander land en jij nu in Nederland woont. 

Alleen … hoe doe je dat?  
  VOORBEELD
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         ‘Na een spreekbeurt geven mijn leer-
lingen elkaar tips en tops. De tips zijn ver-
beterpunten, de tops zijn complimenten.’

‘Vertellen kan ook via voorlezen. Als je het 
verhaal leest, kun je vragen stellen als: Heb jij 
dat ook weleens? Wat doe je dan?’

Tot slot: heb je geen ruimte 
in je hoofd voor een goed 
gesprek? Kies dan een 
ander moment.

‘Ga een gesprek niet in 
om te praten, maar om 
de ander te leren kennen. 
Stel vragen en zoek naar 
iets gemeenschappelijks, 
al is het maar de 
weersverwachting.’

‘Mijn tiener en ik hebben de fijnste babbels tijdens het  
koken, autorijden en wandelen. Niet als we tegenover elkaar 
gaan zitten. Misschien omdat we elkaar niet aankijken?’

‘Onze zoons zijn van het type ja-nee-stom-
leuk. Ik stel nu open vragen waar geen ja 
of nee op past. Dus: Wat heb je vandaag 
gedaan waarvan je niet wist dat je het kon?, 
in plaats van: Was het leuk op school?’

‘Opa is nooit zo’n prater.  
Onze zoon vroeg hem naar 
oude sportherinneringen. 
Ineens vertelde hij honderduit.’

‘Als ik thuiskom van het werk wil mijn partner altijd 
de héle dag doornemen. Mijn hoofd zit dan al zo vol. 
Nu wachten we tot we aan tafel zitten. Dat geeft mij tijd 
om te landen.’

‘Wat had beter gekund vandaag? En 
wat vond je het leukst? Zo sluiten wij 
de dag af bij het naar bed brengen.’

‘Gebruik eens doorvraag- en 
omdraaivragen als iemand kletst 
over een ander. Hoe weet je dat? 
Kan het ook anders zijn? Wat 
had jij gedaan?’
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10x in gesprek
 Tien tips voor een leuker, beter, langer gesprek met je kind, 
partner, ouders of andere ouders
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TopTip
3 De Family Factory:  

Tover een glimlach op je gezin!
De Family Factory, sinds dit 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 uitnodigen 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 vind je …
•  ons aanbod aan cursussen voor ouders met kinderen in alle leeftijden 

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

  VAN DE FAMILY FACTORY

Nieuwe energie voor 
jou en je gezin

Toptips van En 

voor ouders!

Trots!

Even helemaal niets
Herken je dat? Dat er zelfs zonder gesprekken elke dag 

veel op jou en je gezin afkomt? Daarom plannen wij soms even 
helemaal niets.   

Stilte is meer dan alleen geen geluid. De bekende monnik Benedictus 
(480-547 na Chr.) zei: ‘Doe één ding tegelijk en met aandacht’ in 
plaats van alles en dan ook nog eens tegelijk. Alle afleiding aan de kant 
en focussen op het spel met je zoon, de berg was die staat te wachten, 
of dat moment alleen, waarop je de tijd kunt nemen om te voelen 
en ontdekken hoe het echt met je gaat en wat je nodig hebt om het 
allemaal vol te houden. 

Dat is niet makkelijk, vertellen ouders die het regelmatig uitproberen, 
zelfs een beetje eng. Maar wie het onder de knie krijgt, ontmoet meer 
rust, creativiteit en plezier. En daar knapt iedereen van op. VOORBEELD

VOORBEELD


