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Nieuwe energie voor 
jou en je gezin

Toptips van En 

voor ouders!

Trots!

INKIJKEXEMPLAAR



Beste doorzetmoeders en 
volhoudvaders,
Dit Inspiratieboekje is speciaal voor jou. Omdat je er elke dag 
weer bent voor je kinderen. Als het lekker gaat en iedereen blij is. 
Maar ook als het allemaal tegenzit of moeilijk gaat. 

Want: je mag best trots zijn op jezelf en op je gezin. Op alles wat 
wél goed gaat en wat er wél lukt. Dat geeft moed en maakt je 
dankbaar. Zeker in deze rare tijd.

In dit boekje vertellen andere ouders hoe zij kleur geven aan hun 
gezin en waar zij trots op zijn. Met vallen en opstaan, staan en 
opvallen.  Van al die verhalen en tips krijg je  nieuwe energie.  
En dat kun je als vader of moeder goed gebruiken. Juist nu.

Veel leesplezier!
De Family Factory 

Het boekje Trots! is ontwikkeld voor  
de Week van de Opvoeding 2020

Concept en tekst: De Family Factory,  

Esther van Lunteren en Jan Willem Roseboom 

Vormgeving: Essencio.nl 

Alle ouders die hun verhalen en ideeën  

hebben gedeeld: bedankt! 

Meer weten over de Family Factory?  

www.familyfactory.nu
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Waar ben jij trots op? 
Probeer het eens uit: denk aan je gezin. Hoeveel dingen kun jij 
bedenken die jou trots, blij of dankbaar maken?

Wat valt je  
op als je naar  
je eigen lijstje  

kijkt?

Stilstaan bij de dingen  
die goed gaan

Is het je weleens opgevallen? Dat je als ouders vaak meer bezig bent met wat er niet lukt 
dan met wat er wél goed gaat? 

We hebben allemaal dingen die we graag zouden willen veranderen. De kinderen minder ruzie 
en de foto’s uitgezocht. Je relatie wat sprankelender en je financien op orde. En hoe vaak heb jij 
je al voorgenomen om nou eindelijk eens wat gezonder te gaan eten? 

Misschien zou het inderdaad beter zijn om daar iets aan te doen. Maar van al die kritiek op 
jezelf en je gezin kun je je zomaar moe gaan voelen. Of somber. Of allebei. Zucht …

We gaan echt niet zomaar stoppen met onze verbeterlijstjes. Maar zou het niet eerlijker zijn 
om af en toe óók stil te staan bij wat er wél goed gaat? Bij wat je wél goed gedaan hebt? Bij wat 
je trots, blij of dankbaar maakt? 

Staan en opvallen noemen we dat. 

TopTip
1
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TopTip
2

ik ben trots op je
heel trots op je

op jou, jou als persoon

op wat en hoe je doet
maar ook gewoon

gewoon

bron: www.gewoonjip.nl

Kleine doelen  
(en hoe leuk het is om ze te halen)
Denk jij ook zo vaak in het groot? Drie keer per week sporten. Nooit 
meer uitvallen tegen de kinderen. Altijd op tijd naar bed.  Meestal is de 
teleurstelling die erop volgt ook groot. En dat is niet gek. Wist je dat het 
gemiddeld zes weken duurt om iets aan je gewoontes te veranderen? 

Daarom houden wij van kleine doelen. Want die kun je tenminste 
bereiken. 

Maak bijvoorbeeld elke dag een lijstje met drie dingen die je écht wilt 
doen: een spelletje met de oudste, een rondje wandelen met je lief, 
dat laatje eindelijk opgeruimd. Of kies een weekdoel: dit worden de 
beeldschermregels in huis en daar houden we ons de komende zeven 
dagen aan.

En dan plof je aan het einde van de dag zomaar  
voldaan op de bank. Gelukt! ✓ VOORBEELD
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 Ieder kind 

verdient een 

eigen fanclub!

10x ik ben trots op jou!TopTip
3

‘Wat ben je mooi vandaag.’ 
Dat zou je toch eigenlijk 
elke dag moeten horen…

Zeg het gewoon 
heel, heel vaak: ‘Ik 
ben trots op je om 
wie je bent.’Zet elk gezinslid eens 

per jaar een dag in het 
zonnetje. Eet zijn of haar 
lievelingsgerecht. Benoem 
met elkaar zijn of haar 
sterke en mooie kanten. 
Schrijf ze op om later nog 
eens na te lezen.

Herinner jij je nog hoe het voelde als je 
een lief briefje onder je kussen of in je 

brooddoos vond? Ook eens doen. 

Geef elke dag 
een welgemeend 
compliment: 
‘Wow, wat ben jij 
een doorzetter!’ 
Of: ‘Fijn om samen 
zoveel plezier 
te hebben.’

Maak een hoekje 
in huis waar je 
eindeloos met de 
werkjes van je kids 
kunt pronken.  Ook zo gek op taart? Introduceer 

het Taartmoment. Eén keer 
per jaar voor elk gezinslid. 
Bijvoorbeeld als je je tafeldiploma 
hebt gekregen, als je zelf je veters 
kunt strikken of als het goed  
ging op je werk. Lees een keer 

extra lang voor, 
gewoon omdat 

je zo blij met  
ze bent! 

Een toets 
gehaald? Die 
ruzie bijgelegd? 
Iets nieuws 
geproefd of 
geprobeerd? 
Met een extra 
dikke knuffel 
laat je merken 
hoe blij je 
daarmee bent. 

Level gehaald? Gewonnen 
met Fifa of veel likes in Tiktok? 
Ook op hun digitale skills mag 
je best trots zijn!VOORBEELD
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Goed genoeg
 Heb jij er ook eentje? Zo’n stemmetje dat continu zegt dat het allemaal niet 
goed, mooi of leuk genoeg is:
➤ ‘Was ik ook maar zo actief op school als die schoolpleinmoeder.’ 
➤ ‘Was ik maar net zo’n geduldige moeder als mijn schoonzus.’
➤ ‘Konden mijn kinderen maar net zo goed leren als …’
➤ ‘Deed ik ook maar wat vaker van die echte vaderdingen met mijn jongens.’ 

Je hebt vast al ontdekt: het helpt niet. Sterker nog, je wordt er alleen maar chagrijnig 
en onzeker van. Hoog tijd dus om het stemmetje van de ‘innerlijke criticus’ het 
zwijgen op te leggen. 

Hoe? Probeer de Morning Pages eens: 
Neem een schriftje en schrijf elke ochtend drie bladzijden vol met al je gedachten. 
Schrijf alles op wat je denkt, voelt en wat je ervaart. Niet teruglezen, niet over 
nadenken, niet met anderen delen. Schrijf gewoon. 

Of het helpt? Probeer het maar.   

TopTip
4 De Family Factory:  

Tover een glimlach op je gezin!
De Family Factory 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 … 
• je abonneren op onze wekelijkse toptips;
• nog veel meer inspiratieboekjes vinden;
•  ons uitnodigen voor een workshop of ouderavond vol energie, 

inhoud en creativiteit;
•  zien hoe je zelf een bijeenkomst voor ouders organiseert met  

behulp van onze materialen. 
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In dit boekje vertellen andere ouders hoe 
zij kleur geven aan hun gezin en waar zij 
trots op zijn. Met vallen en opstaan, staan 
en opvallen. 

Van al die verhalen en tips krijg je nieuwe 
energie. En dat kun je als vader of moeder 
goed gebruiken. Juist nu.

Trots!

Toptips van En 

voor ouders!

www.familyfactory.nu
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