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Aan alle ouders, 
Vertellen jullie in het gezin verhalen aan elkaar? Over die blunder 
op het werk?  Of die bijzondere wiskundeleraar van je kind? Over 
dingen die moeilijk zijn of juist goed gaan. Wij geloven in vertellen en 
luisteren. Omdat je elkaar door verhalen beter leert begrijpen, maar 
ook jezelf en de keuzes die je maakt. Dat maakt gezinnen en relaties 
sterk.  

In dit boekje vertellen ouders hoe zij in hun gezin contact maken door 
verhalen en tradities. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder.

Voor vragen over opgroeien, opvoeden of een oudercursus, 
Jeugdgezondheidszorg GGD Hart voor Brabant www.ggdhvb.nl

Veel leesplezier!
GGD Hart voor Brabant
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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?  
 



Zoek de verschillen
Hoeveel doe jij in je gezin precies hetzelfde als je ouders? Soms passen de 
keuzes die je ouders maakten helemaal bij jou, soms helemaal niet. 

Misschien geniet je nog steeds elke zaterdag van zelfgebakken friet, net als vroeger. 
Of is het bij jou de zoete inval; gastvrij op elk moment. Het kan ook zijn dat jouw 
jeugd helemaal niet zo prettig was, omdat je ouders niet voor je konden zorgen of 
gewoontes hadden die jij gewoon graag anders wilt doen. Maar, hoe dan? 

Weten wat je belangrijk vindt is stap één, maar verandert niet meteen je leven. 
Daarom houden wij van kleine stapjes. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat je 
kinderen sportief opgroeien? Laat ze dan naar het sportveld fietsen, ook als  
het regent (en ook als jij ze nog weg moet 
brengen). Wil je meer aanwezig zijn? Begin met 
een vast moment dat elke week terugkomt 
waarop je tijd met je kinderen doorbrengt. 
Kleine stapjes kunnen een groot verschil maken.

Deze ouders maken bewust andere keuzes: 
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Fatma vroeg na haar 
scheiding hulp om de draad 
weer op te pakken: ‘Daardoor 
bleef ik niet hangen in het 
verleden, maar kon ik werken 
een een nieuwe toekomst. 
Ook de kinderen werden 
opener over wat ze voelden 
en over hun vragen.’ 

Claudia heeft een samengesteld gezin: ‘Wij bouwen aan 
een gezamenlijke geschiedenis met leuke herinneringen 
om samen op terug te kijken. En zorgen ervoor dat 
ook de herinneringen van vroeger in beide huizen 
beschikbaar zijn voor de kinderen.’

Patricia: ‘Mijn moeder was – weet ik nu – een 
psychiatrisch patiënt. Als iemand tegen mij 
uitvalt, denk ik altijd eerst: Wat deed ik fout? 
Mijn moeder was vaak zonder reden boos op 
mij. Nu ik zelf moeder ben, ga ik het dus anders 
doen. Als ik eens een boze bui heb leg ik aan 
mijn zoon uit wat er met me aan de hand is en 
dat het niets met hem te maken heeft.’



         ‘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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Deal! Onderhandelen voor thuis
Wil je praten over de taakverdeling thuis? Roepen de kinderen om meer zakgeld of gametijd? Dat 
vraagt om onderhandel-skills! Gelukkig werken onderhandelingstechnieken uit het zakenleven 
ook bij je (ex-)partners en kinderen. Machteld van Gelder schreef samen met Aaf Brandt Corstius 
het Handboek voor de moderne vrouw (uitgeverij Podium). Hun gouden onderhandelingstips voor 
jouw gezin samengevat: redelijkheid, flexibiliteit, gezamenlijkheid en tijd.

Onderhandelen betekent dat je voor de situatie uitzoekt waar je  
in alle redelijkheid recht op hebt. Dat is niet brutaal maar juist  
eerlijk, en iedereen kan het leren.
• Bedenk van tevoren: is je eis redelijk?
• Zorg dat je er allebei voordeel bij hebt.
• Bedenk meerdere oplossingen voor je probleem.
•  Gebruik wisselgeld. Zet iets hoger in, zodat de ander  

een tegenbod kan doen. 
• Respecteer de mening en gevoelens van de ander.
• Zorg voor privacy. Onderhandel niet waar anderen bij zijn.

TopTip
4 Geef het door 

 
Foto’s en andere familiespullen geven een inkijkje in het leven van onze voorouders. 
Ze helpen ons de verhalen van onze families door te geven. Bijvoorbeeld zo: 

➤  Knutsel samen een stamboom. Bij elk familielid hoort een verhaaltje. Ook leuk voor 
samengestelde gezinnen.

➤  Welkom in het pop-up familiemuseum! De zegelring van opa Bert naast het 
poesiealbum van overgrootmoeder Gerda. De kris van oudoom Berry naast de  
tajine van tante Naïma. 

➤  Veel archieven kun je online doorzoeken. 
Ook kranten zijn op internet gezet. Kijk 
eens of je jouw familienaam tegenkomt op 
delpher.nl. Daar vind je kranten vanaf 1618.

➤  Maak een paal met wegwijzers waarop je 
de namen van je familieleden schrijft, en het 
aantal kilometers tussen jullie huizen.
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Niet alle verhalen zijn mooi en leuk. 
Denk maar aan een vluchtverleden, 
oorlog, geweld en dood. Ook die verhalen 
mogen er zijn. Kinderen hebben er baat 
bij om te weten dat hun (voor)ouders 
moeilijke tijden hebben meegemaakt 
en overwonnen. Het maakt kinderen 
zelfs sterker en beter opgewassen tegen 
tegenslag, hebben psychologen ontdekt. 



‘Toewijding en veel praten’
 
Zij groeide op in Italië, hij in Nederland. Ze leerden elkaar kennen via 
Tinder, delen hun voorliefde voor muziek. Samen hebben Giulia en 
Emile een zoontje, Vincent (2). Hoe word je samen gezin als je roots zo 
verschillend zijn?

‘Italianen zijn heel wat expressiever dan Nederlanders – en de omgeving 
is natuurlijk heel anders – maar uiteindelijk zijn wij met dezelfde waarden 
opgevoed. We kregen respect, liefde en eerlijkheid mee van onze ouders, en 
vinden dat ook belangrijk in ons gezin. Door toewijding aan elkaar en veel 
praten, bouwen we elke dag aan een stevige basis. Ondertussen genieten we 
ontzettend van onze opgroeiende zoon, dat maakt dat we ook plezier beleven 
aan de tijd die we in elkaar investeren.

Natuurlijk gaat het ook bij ons niet vanzelf. De nieuwe ervaringen die we als 
ouders telkens weer opdoen, de dagen waarop we moe zijn … het is weleens 

Natuurlijk gaat 

het ook bij ons 

niet vanzelf.

moeilijk om geduld met elkaar te 
hebben en zonder oordeel te luisteren 
naar elkaars meningen en gedachten. 
Ik denk dat elk gezin dat wel herkent. Juist daarom proberen we elke 
dag tijd voor elkaar te maken; met elkaar te praten over de dag, de 
opvoeding van Vincent en onze gevoelens en gedachten. Het liefst met 
een open hart en goede woorden. 

Dat we uit verschillende culturen komen, zorgt er in ons gezin voor dat 
we een unieke mix hebben aan tradities en gewoonten. Die verschillen 
maken ons gezin vooral rijker, we leren van elkaar en verbreden door 
elkaars achtergrond onze horizon als mens.’ 



Luisterkampioen
Bij een goed gesprek hoort actief luisteren. Dat betekent dus: actief stíl zijn. 
Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Je stopt met luisteren om te reageren
en begint met luisteren om te begrijpen. Dat laatste is belangrijk, want:

Bij onze partners hebben we vaak de neiging om ons te verdedigen. Actief luisteren 
geeft ruimte en begrip voor wat de ander denkt en vindt.
Bij onze kinderen hebben we vaak de neiging om zaken in te vullen. ‘Ben je gevallen? 
Waar heb je pijn? Wil je een pleister?’ Actief luisteren geeft je kind ruimte om te 
vertellen wat het wil zeggen. Beschrijf kort wat je ziet en je kind vertelt zelf wat het 
nodig heeft. Probeer ’t eens. ‘Ik zie dat je huilt en je knie vasthoudt.’

Snelcursus actief luisteren:
➤  Laat de ander helemaal uitpraten. 
➤  Denk niet alvast na over wat jij wilt zeggen. 
➤  Maak regelmatig oogcontact.
➤  Reageer eens met alleen maar ‘oh?’ of een bedachtzaam ‘hmmm’. 
➤  Stiltes in gesprekken vinden we soms spannend. Oefen ook de stiltes.

De beste tijd
Zo nemen andere ouders de tijd om écht naar elkaar en hun kinderen te luisteren. 

Goede plekken voor fi jne gesprekken:
Avondje uit • Boswandeling • Na het vrijen • Koffietijd in het ochtendlicht

• Zonsondergang in de tuin • Op het strand • Op weg naar vakantie • Op weg 
terug naar huis • Op de fi ets • Bij het knutselen • Tijdens het samen nagels lakken

• Gebogen over de lego of een legpuzzel • Na het lezen van dit boekje

Vader Stephane: 
‘Ik merk dat 
tieners luisteren 
naar ouders die 
luisteren.’

Marit (8): ‘Mama luistert 
het slechts als ze op haar 
telefoon zit en het best 
als ze mijn haren kamt.’ 

Vader Paul: ‘Ken je LSD? Dat staat 
voor Luisteren – Samenvatten 
– Doorvragen. Online is er veel 
over te vinden.’ 

Moeder Francis: ‘Altijd als ik 
vertelde wat me bezighield, 
knalde mijn man er BAM! 
een oplossing in. Tot ik zei: 
“Ik wil geen oplossing van 
je, ik wil dat je naar me 
luistert.” Nu snapt hij dat ik 
gewoon mijn ei kwijt wil.’

TopTip
6



  Ik zei toch ‘sorry’ 
Je hebt luid tegen je dochter geschreeuwd. Pakte je zoon te 
hard vast toen je boos op hem was. Het is misschien wel een 
van de moeilijkste dingen in de opvoeding: sorry zeggen. 
Hardop toegeven dat je het als ouder niet goed hebt gedaan. 

6 argumenten waarom je het beter wel kunt doen? 
➤ De band tussen jou en je kind wordt sterker.
➤ Je laat zien dat je niet perfect kunt en hoeft te zijn.
➤ Je praat allebei makkelijker over je gevoelens.
➤  Je laat je kind zien hoe je verantwoordelijkheid  

draagt voor wat je doet.
➤  Je maakt het voor je kind makkelijker om zelf  

ook sorry te zeggen. 
➤ Je voelt je er allebei stukken beter door! 

TopTip
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Met ’sorry’ zeg je niet altijd,

‘jij had gelijk, ik had het mis’.

Je zegt vooral dat je relatie,

groter dan je ego is.

Martin Gijzemijter



Eerlijk duurt het langst
Jokken, of jocken, betekende vroeger ‘grapjes maken’, denk maar aan het Engelse ‘joke’. 
Ouders vinden ‘niet de waarheid vertellen’ meestal minder grappig. Toch het is goed te 
bedenken dat het er een beetje bij hoort. De reden ervan en jouw beste reactie hangen 
af van hoe oud je kind is. 

Nep echt - Kinderen tot 8 jaar verzinnen hun verhalen vaak onbewust. Feit en fantasie lopen 
nog in elkaar over. Hoe kun je reageren? Zeg niet: ‘Je mag niet liegen!’ Zeg: ‘Dat zou leuk zijn hè, 
als dat écht kon.’ Je laat zien dat je weet dat het niet echt is, maar gunt je kind zijn dromen. 

Beetje dom - Iets oudere kinderen kunnen de waarheid al beter verdraaien. Ze deden iets 
doms of stouts en vinden het spannend hoe jij zult reageren. Blijf rustig, vraag door en beloon 
hun eerlijkheid met jullie gezamenlijke oplossing. 

Levensles - Bij pubers speelt iets anders. In deze levensfase gaan ze zich losweken van hun 
ouders. Ineens hoor je niet de waarheid over huiswerk, spijbelen of roken. De reden: Je tiener 
wil niet meer alles met je delen. Stel open vragen en probeer je in te leven in jouw kind. Zo laat 
je zien dat je er voor ze wilt zijn en dat fouten maken hoort bij het leven. 

Betrapt! 

Mijn vader is de sterkste 
van de hele wereld. 
#manwatvindikdateenfijnleugentje

Betrapt op spijbelen 
omdat in je feed te 
zien is dat je tijdens 
natuurkunde een 
nagellakje koopt. 
#Instagrappig! 

De tiener zei dat hij 
vanochtend écht de 
afwasmachine heeft 
aangezet en uitgeruimd, 
maar dat die ‘intussen weer 
vol is geraakt’. Euh… met de 
vuile vaat van gisteren?

Met stalen gezicht 
beweren dat je écht 
je handen gewassen 
hebt, terwijl de 
modder eraf druipt. 
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‘Eigenlijk ben ik een prinses 
en ben ik geadopteerd’, zei 
mijn zus altijd. 
We noemen haar (ze is 47 
jaar) nog steeds de prinses.



Brief aan mijn dochter
Lieve Noa,

Als je dit leest, ben je volwassen. Zo klein als je bent zeg je me nu soms: ‘Als 
ik geen … (koekje, appel, speeltje) krijg, dan ben je niet meer mijn vriendin/
moeder.’ Ik hoop dat je met achttien jaar milder en gebalanceerd op je jeugd 
kan terugkijken. Hoe heb ik het als moeder en opvoeder gedaan? Wat heb je 
gewaardeerd, en wat vond je niet fijn? 

Een vriend zei mij ooit: ‘Kinderen krijgen is zorgen, opvoeden en liefde geven.’ 
Met dat zorgen zit het wel goed, denk ik. Als taakgerichte moeder heb ik het 
veelal goed geregeld. Je zult niet zonder broodtrommel op school komen, ik 
kook jouw favoriete gerechten en een pleister is altijd bij de hand. Opvoeden is 
van een andere categorie. Ben ik als alleenstaande moeder te streng voor je? 
Of te meegaand? Heb ik je voldoende mannelijke rolmodellen gegeven? Ik hoop 
dat ík je genoeg regels, vaardigheden en voorbeeldgedrag heb meegegeven om 
zelfstandig te functioneren als volwassene. 

En dan de liefde. Ook al was ik niet met een partner, 
je bent uit liefde geboren. Geen kindje was meer 
gewenst dan jij. Ik ben van huis uit gewend dat liefde 
zich uit in daden, niet in woorden (elkaar helpen, 
zorgen, voor elkaar klaarstaan). Ik probeer de tijd die 
we hebben zoveel mogelijk samen door te brengen. 
In de moestuin, vliegeren in het park, cakejes bakken, 
picknicken, naar het strand. Je vindt die een-op-een 
aandacht geweldig. En ik ook. 

Lieve Noa, je bent een vrolijk, ondernemend meisje 
met een sterke wil. En bovenal, je bent geliefd.

Mama

doen!



Zo zijn onze manieren
Elke gewoonte die jij met je gezin in leven houdt – of die nou 
al generaties oud is, of zelf verzonnen – is goud waard. 

Dit doen tradities met jouw kinderen: 
•  Rituelen bieden kansen: in de momenten samen kan jullie 

relatie zich verdiepen.
•  Ze geven houvast en het gevoel ergens bij te horen. Daardoor 

groeit in je kind het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. 
• Tradities zijn warme herinneringen voor later. 
•  Tradities en familieverhalen maken kinderen weerbaar: als je 

weet wat opa en oma doorstaan hebben, geeft dat een kind 
kracht en moed voor eigen avonturen. 

•  Tradities geven jullie allemaal iets om je op te verheugen en 
naar uit te kijken. 

TopTip
9 Zo zijn onze manieren: tradities in andere gezinnen

‘Wat eten we vanavond? Ik heb 
zin in brommer.’ ‘Nee, we eten 
koelkast. Misschien eten we 
morgen brommer.’ Brommer 
is bij ons een bezorgmaaltijd, 
restjes eten noemen we 
koelkast. Zo maken we eigen 
woorden voor van alles.

Verkiezing van de beste 
kerstoutfit. De winnaar 
krijgt ontbijt op bed. 

Alle baby’s in de 
familie dragen 
dezelfde doopjurk, 
gemaakt van 
grootmoeders 
trouwjurk.

In Marokko vieren we geen 
verjaardagen. Ik mocht vroeger 
ook nooit naar verjaarspartijtjes. 
In mijn gezin vieren we de 
kinderverjaardagen wel.

Vogelpoep op je hoofd? Dan mag je een 
wens doen! In de hondenpoep getrapt? Dan 
mag je het zelf schoonmaken. Tja, het ene 
drolletje is het andere niet.

Rijbewijs gehaald? Dan mag jij de 
volgende vakantiebestemming 
kiezen, én erheen rijden! 



Voorlezen verbindt! 
‘Mijn kinderen vragen elke avond om een verhaaltje.’ 
‘Heerlijk om samen onder een dekentje in een fantasiewereld te duiken’
‘Ze staan te springen als de held uit het verhaal weer iets goeds heeft 
gedaan’ 

Veel ouders hebben het al ontdekt, en ook onderzoek bewijst: 
kinderen houden van lezen. Vooral van voorlezen! Dicht tegen 
papa of mama aan luisteren naar een mooi of spannend verhaal 
is niet alleen fi jn, maar leert kinderen ook veel over de wereld om 
hen heen en de manier waarop ze daarmee kunnen omgaan. 

Wist je dat voorlezen kinderen leert luisteren en concentreren. 
Én het maakt ze beter in taal. Heb jij nog redenen om het niet te 
doen? Wij ook niet. Lees dus snel de allerleukste voorleestips van 
andere ouders. 
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Deze boeken zijn ook favoriet: 
• Alles van Vos en Haas
• De dwergjes van Tuil
• De boeken van Tosca Menten
• Superjuffi  e
• De Grijze Jager 
• Narnia
• Ministerie van Oplossingen
• Allemaal onzin
• Pluk van de Pettefl et
• De waanzinnige boomhut
• Brief voor de koning
• Pippi Langkous

Boekentips van ouders:

‘Luister eens naar @degvpodcast, daarin 
komen heel vaak leuke boekentips voorbij.’

‘De kinderen pakken 
het boek zelf niet 
zo snel, maar als ik 
voorlees uit Alleen op 
de wereld genieten 
we allemaal van het 
verhaal.’

‘Wij smulden van het boek Lampje, 
van Annet Schaap, gierden om 
De Gorgels van Jochem Myjer en 
hebben veel plezier gehad met de 
boeken van Jozua Douglas.’

‘Matilda, Sjakie en de 
chocoladefabriek, De GVR. 
Allemaal van Roald Dahl. Wij 
vergeten weleens om nog voor 
te lezen als de kinderen al zelf 
kunnen lezen. Goede reminder!’ 



Hoe praatgraag ben jij? Ben je een uitbundige prater of 
een stille luisteraar? Waarschijnlijk 
weet je dat zelf het best. Meestal 
heeft het met je karakter te maken. 
Ook maakt het uit hoe je zelf bent 
opgevoed: mocht jouw verhaal er 
zijn, of werd er weinig gepraat? 
Ouders die de balans vinden tussen 
spreken en luisteren, lukt het vaak 
het best om zich met hun kinderen 
te verbinden. Om advies te geven 
als dat nodig is, en stil te zijn als de 
situatie erom vraagt. Om eerlijke 
verhalen te vertellen over het echte 
leven, en te luisteren naar wat er in 
hun kroost omgaat. Heb je vaak een 
# gescoord? Dan is er wellicht werk 
aan de winkel. Dit boekje staat 
alvast boordevol tips!

De uitslag: 

1. Als de kinderen uit school komen, kletsen we vaak honderduit.  
&  Klopt, ik wil álles weten na zo’n dag. 
@ Nou ja, de kinderen praten, ik luister vooral 
# Kletsen? Nee hoor, hier doet iedereen gewoon z’n ding

2. Jullie hebben in het gezin een meningsverschil. Jij …  
@  …denkt goed na voordat je iets zegt.  
# Wij hebben het eigenlijk nooit over onze meningen.  
&   …bent flink aan het woord. Jouw mening is tenslotte belangrijk! 

3. Je komt thuis na een pittige dag.  
# Vervelend eigenlijk, dat niemand vraagt hoe je dag is geweest.  
&  Jongens! Moet je horen wat er vandaag is gebeurd!  
@ Eerst maar eens een kop koffie en tot rust komen. 

4. Je 13-jarige dochter heeft verkering. Voor het eerst! 
& Je zit vanavond nog op de bank voor  
 een goed gesprek. 
@ Je wilt betrokken zijn, maar moet nog bedenken hoe. 
# Leuk voor haar, je ziet wel hoe het loopt. 

5. Er is een zoon jarig, hoera!    
@ Vanavond vroeg naar bed.  
# Je hoopt dat hij het naar zijn zin heeft.  
&  Heerlijk, al die mensen bij elkaar. 

test



 ‘Van niets doen word ik juist 
onrustig, ik ga liever klussen 
in huis. Niet per se heel stil, 
wel iets waar mijn hoofd 
stiller van wordt.’

Meer stilte in je leven?
Misschien kun je wat met deze tips van andere ouders: 

‘Ik ga elk jaar een weekend weg. Alleen. 
Dat helpt me om weer te ontdekken wat 
ik belangrijk vind in mijn leven en gezin.’ 

‘Iets minder 
Netfl ix, iets 
meer lezen.’

‘Een puzzelboek 
en een zitzak. 
Meer heeft onze 
zoon niet nodig.’

‘Mediteren helpt mij enorm. Ik gun mezelf 
er alleen zo weinig tijd voor. Sinds ik me heb 
aangesloten bij een yogaclub die wekelijks 
bij elkaar komt, ervaar ik meer rust.’ 

‘Vanaf 21.00 uur gaan hier de telefoons 
uit. Het helpt ons om tot rust te komen 
en – bijkomend voordeel – we slapen 
er een stuk beter door.’

‘Onze kinderen gaan tussen de 
middag nog regelmatig een uurtje 
naar hun kamer. Ze slapen niet 
meer, maar komen wel tot rust.’ 

TopTip
11 Even helemaal niets
Herken je dat? Dat er zelfs zonder gesprekken elke 
dag veel op jou en je gezin afkomt? Daarom plannen 
wij van de Family Factory 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 afl eiding 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. 



En nu jij …
Wij genoten ervan. Het vinden en opschrijven van al die verhalen en tips 
van ouders, voor jou. Omdat we geloven in vertellen. En luisteren. Omdat 
je elkaar door verhalen beter leert begrijpen. Natuurlijk doe jij dat op jouw 
manier. Daarom geven we het stokje graag aan je door. 

Welke drie dingen wil jij meenemen in jouw gezin en opvoeding? 

1

2
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 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.

Gezin in 
scheiding
Zorgen voor de kinderen 
als jullie uit elkaar gaan 

do’s en don’ts 

van en voor 

ouders



In dit boekje vertellen andere ouders hoe 
zij verbinding maken in hun gezin. Hoe 
ze vertellen, luisteren, vragen stellen, 
sorry zeggen en soms alleen maar stil 
zijn. Omdat je elkaar daardoor beter leert 
kennen en begrijpen. 

Wil je het ook horen? Duik dan snel het 
boekje in vol tips en inspiratie. 

Moet je horen!

Toptips van En 

voor ouders!

www.familyfactory.nu


