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Voor iedereen die voor een kind zorgt, 

de belangrijkste baan van de wereld.

En natuurlijk voor  

Maud, Allis, Aydan

Vesper, Ramses, Mozes en Hazel

met alle liefde, altijd.



Je kinderen zijn je kinderen niet.

Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.

Zij komen door je, maar zijn niet van je,

en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,

want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,

want hun zielen toeven in het huis van morgen,

dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

Je mag proberen gelijk aan hen te worden,

maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.

Kahlil Gibran
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Toen Arjan me belde of ik misschien  

het voorwoord wilde schrijven van  

het nieuwe boek dat hij en David aan  

het maken waren, raakte ik ontroerd. 

Vanwege de titel natuurlijk, waarin  

ik mijn vader hoor, maar ook vanwege  

de mooie missie die deze jongens  

zichzelf hebben gegeven: Nederland  

het gelukkigste land van de wereld.  

En de kinderen eerst.

Ik denk terug aan die jaren van toen in 

Amsterdam. Hoeveel liefde ik altijd 

voelde en hoeveel vertrouwen ik kreeg. 

Mijn lieve moeder en vader hebben me 

altijd gesteund en ik denk dat ik veel  

van wat er daarna in mijn leven is 

gebeurd, aan hen te danken heb. Als  

ik het spannend vond om ergens op te 

treden, zei mijn vader dat ik dat kon.  

Als ik verdrietig was omdat iets niet  

goed ging, wist ik bij wie ik moest zijn.

Op veel van de grote momenten in mijn 

leven was mijn vader met zijn muziek 

daar. Mijn eerste plaatje heette Zeg 
pappie ik wilde u vragen en ik zong het 

samen met mijn vader. Zijn laatste hit 

was ook een duet met mij, toen we 

Niemand laat zijn eigen kind alleen 

zongen. Blijkbaar was het voor ons als 

vader en dochter belangrijk om te zingen 

over het thema van een kind en haar 

ouder. Toen mijn dochter Daniëlle werd 

geboren zong mijn vader de tekst van 

Gerrit den Braber die daarna zo bekend 

werd: De glimlach van een kind. Ik nam 

dat liedje vele jaren later opnieuw op 

(eerst met de stem van mijn vader en 

later met mijn zoon Johnny) en het werd 

steeds opnieuw een hit. Nu, vijftig jaar 

later na de eerste versie, heet zelfs dit 

boek over geluk zo. Dat is toch prachtig. 

Het is iets geworden voor altijd.

De mensen horen de liefde in het liedje, 

het optimisme. Het maakt me nog steeds 

trots als ik het hoor. Helemaal de versie 

van mijn vader. Eigenlijk zingt niemand 

het zo als hij. Ik hoor hoe zorgzaam hij 

was en soms ook bezorgd. Ik hoor hoe  

hij om ons kon lachen. Ik hoor hoe hard 

hij voor ons werkte. Ik hoor de liefde van 

een vader voor zijn kinderen en klein

kinderen. En dat allemaal in één liedje.

Ik ben blij dat dit boek er is. Want met 

alle drukte van vandaag, al die telefoons 

en sociale media, al die stress en al dat 

harde werken wat iedereen doet, is het 

extra belangrijk om stil te staan bij wat 

werkelijk belangrijk is. Mijn vader deed 

dat en zong erover. Ik probeer dat zelf  

te doen in mijn werk en mijn leven. En 

David en Arjan doen dat ook. Zij geven  

je in deze 52 gelukslessen inzicht in  

het geluk van je kind en hoe je kind  

die glimlach nooit meer kwijtraakt.  

Mijn vader had het mooi gevonden.

Veel liefs,

Willeke Alberti

Voorwoord door Willeke Alberti

De glimlach van een kind
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Om maar meteen met de deur bij je in huis te vallen: wij zijn niet van die 

geweldige opvoeders. Het is verleidelijk in een boek als dit om daar heel 

romantisch en idealistisch over te doen, maar als we echt eerlijk zijn,  

dan zijn de meeste van onze principes over het opvoeden van kinderen 

inmiddels stukgeslagen tegen de muren van de werkelijkheid.

Onze kinderen eten weleens voor de tv. 

Ze trekken elkaar geregeld de haren uit het hoofd. 

Het is vaak een bende in huis. 

Ze zeuren om de iPad en die krijgen ze soms ook. We kopen ze om met een 

toetje om toch wat broccoli te eten. We schreeuwen soms tegen ze of slaan 

met onze handen op tafel. We laten ze met verschillende schoenen naar 

school gaan. 

We hebben niet op alles een antwoord en we weten het vaak niet.  

Soms kijken we onze geliefden aan en denken we: hoe lossen we dit nu  

weer op?

We maken er een potje van. 

Gelukkig geeft dat niet.

Het is niet de taak van ouders om perfecte ouders te zijn, net zomin als het 

de taak is van kinderen om perfecte kinderen te zijn. Fouten maken is 

onvermijdelijk en misschien zelfs de bedoeling. Het leven is niet bedoeld om 

zonder kleerscheuren door te komen, dus het geeft niet als je kind dat op tijd 

ontdekt. Opvoeden leer je pas terwijl je het doet en dan is het vaak ook nog 

eens met elk kind anders. Daarom: relax een beetje. 

Maar David en Arjan, waarom schrijven jullie dan toch dit boek?

Wij geloven dat er in ieder mens een licht zit. Een enorme kracht, een grote 

liefde, misschien wel een innerlijke glimlach. Om het goede te doen, om  

de wereld mooier te maken, om te zorgen voor de mensen om zich heen.

Die glimlach is het grootst bij kinderen. Omdat kinderen vanuit vertrouwen 

en nieuwsgierigheid de wereld bestormen, vallend en opstaand, elke dag 

lerend, lachend en huilend, helemaal open, helemaal zichzelf  altijd vooruit.

Inleiding

Waarom dit boek er  
moest komen



14 15

Maar die glimlach dooft uit. Op het onbeschreven blad van elk kind komen 

de woorden te staan van volwassenen: Pas op. Doe dat nou niet. Doe maar 
normaal. Stel je niet aan. Het kind leert: ik kan me maar beter aanpassen, 

zodat ik niet word afgewezen.

Het kind met de gedoofde glimlach groeit op  en komt op een punt in zijn 

leven dat het allemaal een puinhoop wordt. Er is stress of ruzie, onzekerheid 

of verdriet, verwarring of eenzaamheid. Het volwassen kind denkt: wie ben 

ik ook alweer?

We komen elke dag mensen tegen die als klein kind niet zijn gezien voor wie 

ze werkelijk zijn. Die verdrietig waren en dat niet mochten zijn. Die bang 

waren en geen plek hadden om heen te gaan. Of die zó werden opgehemeld 

dat ze elk risico gingen vermijden, om vooral niemand teleur te stellen. 

Het is onze missie om van Nederland het gelukkigste land van de wereld  

te maken. Om dat te bereiken organiseren we programma’s en opleidingen 

over de belangrijke thema’s in je leven. Dat is geweldig mooi werk en we 

ontvangen elke dag berichten van deelnemers en ouddeelnemers hoeveel 

hun leven is verbeterd.

Maar hoe mooi zou het zijn als die opleidingen van ons helemaal niet  

meer nodig zijn?

Omdat je kind al lang weet hoe het met negatieve gedachten om kan gaan. 

Hoe het zijn eigen emoties beter kan begrijpen. 

Hoe het dankbaar kan zijn voor mooie mensen en mooie ervaringen. 

Hoe het mooie dromen om kan zetten in kleine stappen. 

Hoe het met tegenslag en frustratie om kan gaan. 

Hoe het leert om zichzelf te lachen.

Omdat je kind al lang weet dat er van hem gehouden wordt.

Daarom moest dit boek er komen  en zijn we heel blij dat jij het nu in  

je handen hebt. Laat ons alsjeblieft weten wat je ervan vindt en wat het  

je heeft gebracht.

Veel dank, heel veel leesplezier en vooral veel plezier met het doen van  

de oefeningen!

David de Kock en Arjan Vergeer

Amsterdam, september 2019
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Dit boek bestaat uit 52 Gelukslessen. Sommige lessen zul je fantastisch 

vinden en zullen de relatie met je kind veranderen.

Maar niet alle lessen zullen je aanspreken. Ook kan het nogal over weldigend, 

misschien zelfs intimiderend, zijn als je ze zo op een rij ziet.

Daarom: een simpele handleiding hoe je dit boek kunt gebruiken.

Zie dit boek als inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan. Je hoeft  

geen van de dingen die we zeggen te geloven of letterlijk over te nemen:  

test ze gewoon en maak het iets van jezelf. Het is geen dogma. 

 ʟ Gebruik de lessen dwars door elkaar. Blader er doorheen tot je iets 

tegenkomt dat je aanspreekt en begin daar dan mee. 

 ʟ Neem er lekker de tijd voor. Het zijn er 52, omdat je daardoor een jaar 

lang elke week iets nieuws kunt testen. Het is geen boek om in één avond 

met een glas wijn te verslinden.

 ʟ Doe de oefeningen eerst en vorm er daarna pas je mening over. Het kan 

zijn dat niet alles je aanspreekt, maar bepaal dat pas nadat je het hebt 

geprobeerd. Zo word je soms nog verrast.

Hoe lees je dit boek?

Een simpele handleiding  
voor een simpel boek

 ʟ Betrek je kind erbij. Die vindt het vast leuk dat hij mee mag doen in  

jouw experimenten.

 ʟ Vertaal elke omschrijving naar jouw situatie. Soms schrijven we  

‘hij’ of ‘hem’ waar net zo goed ‘zij’ of ‘haar’ kan staan. Soms schrijven  

we ‘kind’ waar jij meer hebt aan ‘kinderen’. Daar kom je vast uit.

 ʟ Kies een paar favorieten en maak daar je nieuwe rituelen van.

 ʟ Pas het toe op jezelf. Misschien gaat er een wereld voor je open. 

Check sowieso de online cursus die je van ons cadeau krijgt op: 

365dagensuccesvol.nl/ouders

 ʟ Heb er plezier in. Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht. 

Groot compliment dat je hiermee aan de slag gaat. Geniet ervan om dit  

te leren en te onderzoeken.

We wensen je mooie ervaringen en een bijzondere tijd,

David en Arjan
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Het klopt, ze kan goed tekenen. Ik weet ook dat ze dit niet altijd blijft geloven. 

Als je aan een klas vol zesjarigen vraagt wie er goed kan tekenen, steken ze 

vrijwel allemaal hun hand op. Vraag het aan tienjarigen en het zijn er al 

minder. Vraag het aan een klas volwassenen en bijna niemand steekt een 

hand op. Terwijl: iedereen is beter gaan tekenen, maar we geloven intussen 

het tegenovergestelde. Onze onhandige overtuigingen hebben ergens 

onderweg gewonnen.

Critici vragen wel: moet iedereen zichzelf dan geweldig vinden? Leidt  

dat niet naar een wereld vol snel gekwetste narcisten? Ik geloof dat het 

tegendeel waar is. Ik geloof dat juist ons wankele zelfbeeld leidt tot veel 

ellende. Niet alleen in je eigen leven, door onzekerheid, eenzaamheid of  

pijn, maar juist ook in de wereld die we delen. Want tot welk onhandig 

gedrag leidt het als je steeds je lage zelfbeeld moet troosten, verstoppen, 

geruststellen, compenseren en overschreeuwen? Er is nog nooit een  

oorlog begonnen door iemand die in vrede leeft met zichzelf.

Dus helpt het als je jezelf oké vindt, met alles wat je bent en wat je niet bent. 

Ik kijk naar mijn dochter en probeer het gesprek nog een stap verder te 

brengen, maar ze is al weg, naar het grasveld in de tuin, om een radslag te 

doen. Want dat kan ze ook zo goed, vindt ze zelf. Ik kan het alleen maar met 

haar eens zijn.

Bij Arjan thuis. ‘Papa, wat is zelfbeeld?’ vraagt mijn dochter en ze kijkt me 

met haar donker bruine ogen aan. Ze is zes, leert elke dag een beetje beter 

lezen en ze is zojuist bij me op schoot gekropen. Ik had niet in de gaten dat 

ze meeleest met de woorden op mijn computerscherm.

‘Wat denk je zelf?’ vraag ik haar. Ik koop een beetje tijd om tot een goed 

antwoord te komen.‘Misschien een soort standbeeld van jezelf, in je hoofd’, 

zegt ze en ik zie aan haar dat ze twijfelt. Toch klopt het beter dan ze denkt.

‘Inderdaad.’ Ik geef haar gelijk. ‘Je zelfbeeld zegt hoe je over jezelf denkt.  

Het plaatje van jezelf, in je hoofd. Heb je daar een mooi standbeeld staan  

van jezelf, of eentje waar je je voor schaamt?’ Ik merk dat ze nieuwsgierig  

is en meer wil, dus geef ik haar een oefening. ‘Omschrijf jezelf eens in vijf 

woorden’, vraag ik haar, benieuwd of ze daarmee haar eigen zelfbeeld aan 

me onthult. Dat doet ze  en op hetzelfde moment voel ik waarom het  

zo belangrijk is dat ik vaker met haar over haar zelfbeeld praat. Ze zegt:  

‘Ik kan heel goed tekenen.’ Op haar vingers telt ze de vijf woorden na en  

ze kijkt me trots aan.

Precies vijf.

1 - Hoe krijgt je kind een goed zelfbeeld? 

Een standbeeld in je hoofd
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Om met je kind te doen

 · Teken jezelf en zet erbij  

wat je mooi vindt aan jezelf. 

 · Maak een mooie collage 

met tijdschriftscheursels  

die laten zien wie jij bent. 

Schrijf er je naam bij en in 

dikke letters: dit ben ik. 

Bespreek de collage.

 · Verzin een slogan voor  

jezelf en hang die op de 

deur van je kamer.

Om zelf te doen

De grootste voorspeller van 

het zelfbeeld van een kind, is 

het zelfbeeld van de ouder. 

Wanneer jij dus steeds op jezelf 

moppert, jezelf hardop afwijst 

en dingen zegt als 'Wat ben ik 

toch dom' en 'Ik kan ook niets', 

dan zal je kind dat over zichzelf 

gaan geloven. Hij komt tenslotte 

uit jou voort. Oefen eens een 

tijdje met het onderzoeken van 

je eigen zelfbeeld: zijn al die 

gedachten die je over jezelf 

hebt wel waar?

20

Zelfbeeld

In de eerste jaren van je leven, 

vormt zich jouw zelfbeeld:  

het geheel aan ideeën en 

verwachtingen dat je over jezelf 

hebt. Een kind wordt geboren 

met een positief zelfbeeld:  

het mag er zijn. Bij de meeste 

kinderen wordt dit zuivere 

zelfbeeld echter al op jonge 

leeftijd beschadigd door 

afwijzing, kritiek of traumatische 

ervaringen. Wanneer een kind 

ouder is en volwassen wordt,  

zal het zich gaan gedragen in 

overeenstemming met dit 

beschadigde zelfbeeld. Kinderen 

die bijvoorbeeld geloven dat  

ze dom zijn, halen slechtere 

schoolresultaten. Dit maakt  

zo'n zelfbeeld een 'selffulfilling 

prophecy': de gedachten die  

je over jezelf hebt, worden 

werkelijkheid omdat je denkt  

dat ze waar zijn. Terwijl domme 

kinderen helemaal niet bestaan. 

Maar als je een vis vraagt in een 

boom te klimmen, zal hij vanzelf 

gaan geloven dat hij dom is. 

Dit ben ik

Om met je kind te bespreken

 · Omschrijf jezelf eens in vijf 

woorden. Doe dit zelf ook 

en kies positieve woorden.

 · Vraag aan vijf mensen  

jou in vijf woorden te 

omschrijven.

 · Noem één ding van jezelf 

waar je trots op bent.

|  Je hoeft niet perfecd te zijn om geweldig te zijn |
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Als je meer dan één kind hebt, komt het volgende je misschien bekend voor. 

Je haalt ze van school en wilt ze enthousiast een knuffel geven. Je hebt ze 

gemist, je vindt het fijn ze vast te houden. Je zoontje beantwoordt met 

overgave jouw knuffel: hij springt in je armen, lijkt in je te willen klimmen. 

Hij drukt zijn neus in je nek en hij spint als een kat.

Je dochtertje is afstandelijker. Ze geeft je stijfjes een knuffel omdat ze weet 

dat dit zo hoort, maar laat het liefst zo snel mogelijk los. ‘Er is niets,’ zegt ze 

als je ernaar vraagt. Ze heeft gewoon geen zin om te knuffelen.

Onderweg naar huis maak je je een beetje zorgen. Waarom is je meisje toch 

altijd zo terughoudend? Doe je soms iets verkeerd bij haar? Vindt ze het 

vervelend in je buurt? Of is er iets anders aan de hand? Thuis begint je 

zoontje opgewekt met zijn auto’s te spelen. Je dochter verdwijnt naar haar 

kamer en net als je bij haar wilt gaan kijken, gaat haar deur open. Ze heeft 

een prachtige tekening voor je gemaakt, met eenhoorns en regenbogen. 

‘Mama is lief’ staat er. Voor jou, zegt ze  en ze kijkt je stralend aan.

2 - Hoe zorg je dat je kind zich geliefd voelt? 

Een talenknobbel van liefde

De vijf talen van de liefde

De Amerikaanse schrijver Gary Chapman introduceerde in 1992 De vijf talen 
van de liefde en omschrijft hierin hoe je in een liefdesrelatie aan elkaar kunt 

tonen hoeveel je van elkaar houdt. Een paar jaar later volgde zijn vertaling 

naar kinderen. Zijn theorie is simpel, krachtig en heel effectief.

Ieder mens heeft een onbewuste liefdestank. Die tank kun je vergelijken  

met de benzinetank in een auto. Zit ’ie vol? Dan voel je je geliefd, ben je 

ontspannen, weerbaar en kun je makkelijker tegenslag aan. Je ervaart meer 

zelfvertrouwen, minder angst en je toont zelf makkelijker jouw liefde voor 

anderen. Is je liefdestank leeg? Dan begint je auto te pruttelen: je voelt je 

gefrustreerd, eenzaam, niet gezien, niet gewaardeerd en je gaat soms rare 

dingen doen om aandacht te krijgen.

Kortom: het helpt als je tank vol zit. Wat het ingewikkelder maakt is dat niet 

iedereen dezelfde brandstof gebruikt, zoals je in een benzineauto ook geen 

diesel moet gooien. Deze brandstof noemt Gary Chapman je liefdestaal. 
Iedereen heeft zo’n liefdestaal. Als we onze liefde willen tonen aan anderen, 

doen we dat automatisch in onze eigen liefdestaal. De kans is alleen groot 

dat de ander daar niets van snapt, want die spreekt een heel andere taal.

Zo ontstaat in veel liefdesrelaties verwijdering: je denkt dat je liefde geeft 

(door bijvoorbeeld lekker uitgebreid te koken) terwijl je partner geen liefde 

ervaart en denkt ‘Waarom staat hij nou zo lang in de keuken terwijl we ook 

hadden kunnen bijpraten over de dag?’
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Met kinderen werkt het precies zo. Als je wilt dat je kind elke dag voelt  

dat je zoveel van hem of haar houdt: ken dan de liefdestaal van je kind  

en handel daarnaar.

De vijf talen van de liefde vertaald naar kinderen

Je kunt achter elke taal een naam zetten als je die herkent bij je kind. 

Vervolgens kun je aanvinken wat je van plan bent meer te doen de komende 

tijd om jouw liefde te laten zien in een taal die je kind helemaal verstaat.

1  Lichamelijke aanraking

 ʟ Knuffel je kind en geef heel veel kusjes.

 ʟ Neem je kind op schoot als je verhaaltjes vertelt of samen tv kijkt.

 ʟ Geef highfives, schouderklopjes en ‘box’.

 ʟ Ga lekker stoeien op het tapijt of in bed.

 ʟ Loop hand in hand.

 ʟ Laat je kind in de ochtend nog even bij jullie in bed liggen.

Let wel hierop:
Respecteer altijd de grenzen en wensen van je kind. Als het aangeeft niet 

langer te willen knuffelen of stoeien, stop dan. Stop altijd als je kind ‘stop’ 

zegt. Het is belangrijk dat je kind leert dat dit woord gerespecteerd wordt  

en betekenis heeft, ook in relatie tot een ouder of een andere ‘autoriteit’.

2 Bevestigende woorden

 ʟ Zeg geregeld ‘Ik hou van je’, ‘Goed geprobeerd’ en ‘Ik ben trots op je’.

 ʟ Leg kleine briefjes in hun lunchbox of op hun kussen.

 ʟ Spreek een geheim koosnaampje af dat alleen van jullie twee is.

 ʟ Geef complimenten en laat zien dat je in je kind gelooft.

 ʟ Bel ze op als je een tijdje niet thuis bent.

 ʟ Zeg mooie dingen over ze tegen andere mensen, liefst wanneer ze  

naast je staan.

Let wel hierop:
Als je kind gevoelig is voor taal, betekent dit dat het óók gevoelig is voor 

negatieve taal. Scheldwoorden en verwensingen komen extra hard aan.  

Wees je bewust van je eigen woorden en tel vaker tot tien als je boos bent, 

want het is moeilijk iets terug te nemen wat nu eenmaal is uitgesproken.

3 Quality time

 ʟ Maak tijd om samen te bouwen, te knutselen of te tekenen.

 ʟ Betrek ze in jouw dingen, zoals tuinieren, boodschappen of de was doen.

 ʟ Praat over lastige en leuke dingen en stel open vragen.

 ʟ Deel jouw eigen gevoelens en belevenissen.

 ʟ Plan voor ieder kind ‘exclusieve tijd’, zonder broers en zussen erbij.

 ʟ Ga samen naar de film, wandelen of sporten.

 ʟ Verzin samen een verhaal.

Let wel hierop:
Jouw persoonlijke aandacht kan zo belangrijk zijn voor kinderen die deze 

liefdestaal spreken, dat het zelfs ondergeschikt is aan het feit of die aandacht 

positief is. Als de liefdestank leeg is, zullen deze kinderen tot het uiterste 

gaan om jouw aandacht te krijgen, ook op een negatieve, agressieve en 

vervelende manier.
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4 Hulp en dienstbaarheid

 ʟ Help met lastige dingen als veters strikken of de jas dichtdoen.

 ʟ Help ze met huiswerk of het oefenen van een sport.

 ʟ Help samen iemand anders, door samen ontbijt te maken bijvoorbeeld.

 ʟ Doe samen vrijwilligerswerk of collectes.

 ʟ Ruim samen op en maak er een spelletje van.

 ʟ Laat je kind een dag in de week kiezen wat het wil eten.

Let wel op:
Het is niet per se zo dat kinderen die zich geliefd voelen als ze hulp krijgen, 

zelf ook makkelijk hulp geven. Het kan goed zijn dan ze zich graag laten 

bedienen en zelf een andere taal spreken. Mocht je toch hun hulp nodig 

hebben, vraag het ze dan vriendelijk. Dat werkt niet altijd, maar het werkt 

sowieso beter dan wanneer je ze een opdracht geeft.

5 Cadeautjes

 ʟ Geef aandacht aan cadeautjes en pak ook kleine dingetjes in.

 ʟ Houd goedkope cadeautjes achter de hand om af en toe te geven.

 ʟ Maak zelf coupons voor bijvoorbeeld een toetje of een extra verhaaltje, 

die ze weer bij jou kunnen inleveren.

 ʟ Stop af en toe een snoepje of een kleinigheidje in hun lunchtrommel.

 ʟ Maak samen cadeautjes voor andere mensen, zoals opa en oma.

 ʟ Maak samen een lekkere limonade of smoothie.

Let wel op:
Bij deze laatste liefdestaal kan je eigen moraal in de weg zitten. Veel mensen 

vinden cadeaus materialistisch en oppervlakkig. Kinderen die graag 

cadeautjes willen, vinden we eerder ontevreden dan kinderen die graag 

knuffels willen. Probeer je oordeel erover thuis te laten en zie het als een 

vorm van liefde. In een taal misschien die jij niet zo goed verstaat.
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Het is verleidelijk om alleen zo'n liefdes-

taal in te zetten als je overloopt van liefde 

voor je kind. Toch zijn ze minstens net zo 

krachtig, wanneer je kind het je juist niet 

zo makkelijk maakt. 

Slecht gedrag bij kinderen wordt  

maar door twee dingen veroorzaakt:

 ~ De primaire behoeften worden  

niet vervuld, dus je kind is moe,  

heeft honger, heeft pijn, is angstig, 

enzovoorts.

 ~ De liefdestank van je kind is leeg. Het 

voelt zich niet gezien en gaat daarom 

negatief gedrag vertonen om aandacht 

te krijgen van papa en mama.

 

Kortom: juist bij een kind dat zich lastig 

gedraagt, wil je de juiste liefdestaal leren 

spreken.

|  Je kunt nog zoveel van je kind houden, 
maar als je kind dat niet voelt, heeft 
het er niets aan |

Kies de juiste taal
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De liefdestaal van mijn kind 

Welke liefdestaal heeft mijn kind? Bij kinderen jonger dan vijf jaar  

is die vraag niet belangrijk: gebruik alle talen door elkaar heen, 

met regelmaat en afwisseling. Ook als ze ouder dan vijf zijn blijf  

je ze alle vijf gebruiken, want kinderen veranderen in die jaren.  

Toch helpt het om dan een voorkeur te kennen.

Volg deze stappen

 › Houd een week bij welke drie dingen je kind doet om te laten zien dat het van je houdt.

 › Houd een week bij welke drie dingen je kind naar andere mensen doet om te laten  

zien dat het om ze geeft, zoals naar broers en zussen, opa's en oma's of de meester  

of juf op school.

 › Zie waar je kind om vraagt. Wil het graag bij je op schoot? Wil het graag met je kletsen? 

Vraagt het je om hulp?

 › Zie waar je kind over klaagt. Ben je te weinig thuis? Lees je nooit een verhaaltje voor? 

Moppert het dat het altijd alles zelf moet doen?

 › Geef keuzes: samen koekjes bakken (Quality time) of samen koekjes uitzoeken bij  

de bakker (Cadeautjes)?

Bij twijfel

Mocht je het niet kunnen ontdekken en raak je hiervan in de war, kies dan deze twee:  

Quality time en Lichamelijke aanraking. Daarmee zit je bijna altijd goed.

De liefdestaal van mijn kind is:                    
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Wie ben ik? Zonder zich er altijd bewust van te zijn, is die vraag een 

drijvende kracht achter de dingen die kinderen doen. Ze onderzoeken 

verschillende vriendjes en vriendinnetjes, verschillend gedrag en 

verschillende taal om te ontdekken wie ze zelf zijn. De vorming van identiteit 

wordt alleen maar belangrijker. We leven in een wereld met eindeloze 

keuzevrijheid, met een terugtrekkende kerk, een terugtrekkende overheid  

en een steeds grotere sociale druk om vooral jezelf te zijn. Maar dat ‘zelf’, 

wat is dat dan?

Je bent een systeem

Een manier om je kind daarmee te helpen, is het familiesysteem te  

eren waar het uit voortkomt. Wij geloven dat de familie, het gezin en  

de omstandig  heden waarbinnen je opgroeit, veel impact hebben op wie  

je bent. We gaan zelfs zo ver dat we zeggen: je hebt niet alleen ouders,  

je bent ook je ouders. Je hebt niet alleen familie, je bent ook je familie.

In veel families wordt van generatie op generatie informatie overgedragen. 

Dit gebeurt natuurlijk letterlijk, door middel van DNA, maar het gebeurt ook 

3 - Hoe je kind leert dat het nooit alleen kan zijn

Op de schouders van reuzen

figuurlijk. Je ziet in veel families dat traumatische ervaringen, bijzondere 

gebeurtenissen of grote geheimen nog generaties later invloed kunnen 

hebben. Onbewust worden ze van ouder op kind overgedragen en daarmee 

in stand gehouden. Het komt zelfs voor dat een kind een angst of verdriet 

lijkt te dragen, dat onmogelijk van het kind zelf kan zijn.

Wanneer je ziet dat het kind niet alleen een individu is, maar ook een 

onderdeel van een systeem, wordt dit meteen verklaarbaar. Daarnaast kan 

het heel troostend zijn. Stel je voor dat je niet alleen een individu bent, maar 

de top van een eindeloze piramide: de schouders van je ouders dragen je, je 

grootouders dragen hen weer  en zo verder tot in de eeuwigheid. Dat maakt 

dat je niet langer alleen kunt zijn: je staat op de schouders van de generaties 

voor je. Logisch dat veel ouders hun kinderen niet helemaal begrijpen: die 

kinderen kunnen simpelweg verder kijken dan papa en mama. 

Misschien is dat wel precies de bedoeling.
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Ik

Mama Papa

Oma Opa Oma Opa
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Teken je familiesysteem

Help je kind met het tekenen van zijn piramide. De bladzijde hiernaast is een 

voorbeeld. Laat je kind zelf kiezen hoe hij zijn piramide wil tekenen.

 › Zet er de namen op van: 

 · Jezelf.

 · Je broertjes en zusjes. 

 · Je papa en mama.

 · Je opa's en oma's.

 · Je overgrootvaders en overgrootmoeders.

 › Schrijf bij elke naam een of twee mooie kwaliteiten die jij ook hebt.

 › Schrijf bij jezelf nog twee extra kwaliteiten die vooral van jou zijn.

 › Schrijf erbij waarom je blij bent onderdeel te zijn van deze familie.
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Toon eerbied voor je systeem

Nu je kind weet uit wie het voorkomt, is het waardevol daar bij stil te staan. 

Veel kinderen vragen daar zelf op een bepaald moment naar. Je kunt 

ook zelf het gesprek starten, door een verhaal te vertellen over eerdere 

generaties. 

Dit kun je doen:

 · Neem je kinderen mee naar de plek waar je zelf geboren bent of waar  

je ouders geboren zijn.

 · Bekijk samen oude fotoboeken en vertel wie er allemaal te zien zijn.

 · Bezoek samen een graf of gedenksteen van eerdere generaties.

 · Bekijk filmpjes op YouTube van hoe de mensen leefden in de jaren dat  

jij werd geboren, of toen jouw ouders werden geboren of hun ouders.

 · Bedenk samen welke historische mijlpalen, bijzondere ontdekkingen, 

rampen en oorlogen hebben plaatsgevonden in de jaren dat eerdere 

generaties leefden.

 · Bespreek welke dingen lastig of moeilijk bespreekbaar waren thuis.

 · Bespreek welke mooie eigenschappen je kind van eerdere generaties  

heeft overgenomen.

In onze opleidingen maken we gebruik 

van het krachtige instrument van de 

familieopstellingen. De Volkskrant schreef 

daar ooit over: 'David en Arjan maken een 

psychoanalytisch tableau-vivant van je 

leven' en eerlijk gezegd is dat wel een 

mooie omschrijving. Met behulp van 

mensen uit de zaal ('representanten') 

bootsen we de relatie na die jij met je 

ouders of anderen hebt. En dan vooral:  

het beeld dat jij hebt van die relatie.  

Het is geen waarheidsvinding, het is  

een soort positieve geschiedvervalsing. 

Door bijvoorbeeld je vader of je moeder 

'op te stellen', gerepresenteerd door 

andere mensen, kun je van een afstandje 

naar de situatie van vroeger of nu kijken. 

Omdat je nu volwassen bent, kun je er 

doorgaans anders naar kijken dan toen als 

kind. Dat geeft inzicht en vaak ook heling.

|  Het heet niet voor niets een stamboom. 
De takken groeien alle kanten op, maar 
de wortels blijven hetzelfde |

Familieopstellingen
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Als je vertelt dat je naar de sportschool gaat om je biceps of je bovenbenen  

te trainen, vindt iedereen dat heel normaal. Als het gaat over het trainen  

van je geest, kijken veel mensen je eerst een beetje verbaasd aan.

Toch werkt het net zo. 

Je hersenen zijn een verzameling neurologische verbindingen. Je zou  

het kunnen zien als een spier in je hoofd. Gebruik je zo’n verbinding  

vaak, dan wordt deze sterker. Daardoor zullen je hersenen ’m nog vaker  

gaan gebruiken, want je hersenen zijn lui en kiezen altijd de weg van  

de minste weerstand.

Het helpt dus om verbindingen te trainen waar je iets aan hebt.  

Eén van de krachtigste manieren om dit te doen is met behulp van 

affirmaties. Dat zijn positieve, bekrachtigende teksten die je helpen je  

beter te voelen over jezelf of de situatie. Je kunt ze zien als tegenpolen  

van de negatieve gedachten die je al heel lang over jezelf gelooft  

(vanwege, jawel, een supersterk neuropad). 

4 - Hoe affirmaties je kind helpen zich krachtig te voelen

Stampen tot het waar is

Als jij het een helpende tekst vindt,  

kan er niet veel mis zijn. In de regel  

werkt het goed als je affirmatie positief 

geformuleerd is ('Ik ben een goede 

moeder') en je de zin ook echt 

geloofwaardig vindt (liever: 'Ik heb  

heel veel te geven' dan 'Ik geef mijn  

kind alles wat het nodig heeft') én  

je 'm heel vaak kunt herhalen.

Veelgebruikte affirmaties zijn: 

 ~ Ik ben goed zoals ik ben.

 ~ Ik accepteer mezelf.

 ~ Ik ben veilig.

 ~ Ik ben dankbaar.

 ~ Ik leer elke dag wat bij.

Wat zijn goede affirmaties? 

|  Ik hou van mezelf en ik vind mezelf leuk |
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Laat je kind tenminste dertig seconden 

of langer achter elkaar stampen met 

zijn handen en de affirmatie hardop 

uitspreken. 

 

Door de stimulatie van je handpalmen, 

prikkel je je zenuwstelsel. Daardoor 

worden je hersenen alerter en komt  

de nieuwe boodschap beter binnen.  

Je zet als het ware je onderbewuste 

open voor het nieuwe verhaal.

Kinderen vinden stampend affirmeren 

vaak heel leuk en staan het met een 

grote glimlach te doen.

4 Maak er een gewoonte van

 

De sportschool, weet je het nog?  

Die biceps heb je ook niet na de  

eerste les.  

Dus maak er een leuke nieuwe 

gewoonte van en doe het samen. 

Als alternatief kun je het standaard 

aanbieden op spannende momenten 

zoals verjaardagen, toetsen, 

voorstellingen of wedstrijden.  

Veel sprekers affirmeren vaak vlak 

voordat ze het podium opstappen :-)

Affirmaties met je kind

Kinderen vinden affirmeren geweldig.  

En al helemaal wanneer je het combineert  

met bewegen. 

1 Ontdek welk thema een affirmatie  

kan gebruiken 

Misschien heeft je kind ergens 

zorgen of twijfels over. Misschien  

komt er iets spannends aan. Kies  

dan dat gebied. 

2 Maak samen een krachtige affirmatie  

en laat je kind kiezen

Het helpt om te beginnen met: 

'Ik hou van mezelf en ik vind  

mezelf leuk.'

 

Dat wordt dan bijvoorbeeld: 

'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf 

leuk tijdens gymles.' 

 

Of: 

'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf 

leuk als ik het weekend bij papa slaap 

en doordeweeks bij mama.' 

'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf 

leuk als ik de dansvoorstelling 

spannend vind.'

'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf 

leuk als ik het moeilijk vind dat ik een 

nieuw broertje heb.'

3 Maak er een ritmische beweging bij 

Leer je kind dit te doen:

 · Maak van je rechterhand een vuist 

en strek bij je linkerhand alle 

vingers, tot het een plat vlak wordt.

 · Tik snel achter elkaar met de zijkant 

van je vuist (dus waar de pink zit) 

twee keer op de palm van je 

linkerhand. 

 · Wissel dan in een fractie van een 

seconde van hand: rechts wordt 

plat en links wordt een vuist.

 · Tik dan twee keer met je linkerhand 

op de palm van je rechterhand.

 · En nu weer andersom en in hoog 

tempo: stoemstoem, stoemstoem, 

stoemstoem.
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De werkelijkheid is beter dan je denkt

Eerst even over jou, voordat we met je kind aan de slag gaan.

We gaan je een idee geven dat misschien zo nieuw voor je is, zo radicaal en 

zo anders, dat je ervan in de war raakt. Misschien word je er zelfs boos om. 

Of opgelucht.

Komt ’ie: niets van wat je denkt, is waar. 

Alles wat jij denkt, is een verhaal dat je jezelf vertelt. Misschien al van  

kinds af aan. Zo’n verhaal kan zijn: ik mag er niet zijn. Of: niemand zit op  

mij te wachten. Of: de wereld is een onveilige plek, vol met mensen die mij 

wat willen aandoen. Dat verhaal ben je gaan geloven  en keer op keer kreeg 

je gelijk. 

De gedachten die jij hebt, bepalen wie je bent. Hoe je naar andere mensen 

kijkt. Wat er in je leven lukt en wat niet. Geloof je dat de wereld onveilig is? 

Dan is die dat ook, elke dag weer. Je moet op je hoede zijn, achterdochtig en 

wantrouwend, want voor je het weet word je gekwetst. Geloof je dat de 

wereld een veilige plek is? Ook dan zie je elke dag bewijs. 

Je kinderen kopiëren jouw wereldbeeld, dus wat het ook is: wees je er in 

eerste instantie bewust van.

Stel: je zoontje komt met een bleek gezichtje thuis.

Je voelt onmiddellijk dat er iets mis is.

‘Wat is er lieverd?’ vraag je.

Hij haalt zijn schouders op. 

‘Niets’, mompelt hij  en begint te huilen.

Dan zal ‘niets’ wel héél belangrijk zijn, als het zoveel tranen kost.

Je gaat naast hem zitten en slaat je arm om hem heen.

Hij begint te vertellen.

Vroeger zou je hem meteen gaan opvrolijken. Wat leuks met hem doen.  

Het gaan bespreken op school. Maar nu weet je: hij is niet verdrietig door wat 

er is gebeurd. Hij is ook niet verdrietig door wat anderen hebben gezegd.

Hij is verdrietig vanwege de dingen die hij denkt.
Zijn gedachten maken hem verdrietig  en daar zit dus ook de sleutel  

naar verandering.

5 - Hoe je kind leert dat niet alle gedachten waar zijn

Weet je zeker dat het waar is?
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De vier vragen van Byron Katie

Doe de vier vragen en de omdraaiing met grote regelmaat met je 

kind. Dit is geen trucje om je even snel beter te voelen; dit is een 

manier van denken en leven. Wanneer je dit vaak genoeg doet, zal je 

kind dit zelfonderzoek inter naliseren. Op een dag, wanneer je zit te 

mopperen, hoor je opeens je kind aan je vragen: 'Is het waar, mama?'

Wanneer je kind somber is, zich terugtrekt, zich alleen of gekwetst 

voelt, volg dan dit simpele schema.

Vooraf: Ontdek de verdrietige gedachte van je kind

Bijvoorbeeld

 · Ik ben niet goed genoeg. 

 · Niemand vindt mij aardig. 

 · Ik kan ook niets.

 · Het wordt stom vandaag.

Volg daarna het Vier vragen-schema op de volgende bladzijde
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Maar zelf hebben je kinderen natuurlijk ook dit soort gedachten. Soms 

incidenteel (‘Janneke vindt mij stom’), soms gaat het dieper (‘Ik ben stom’). 

Als je kind zo’n gedachte maar langere tijd vasthoudt, wordt het steeds meer 

waar. Je kind gaat zich gedragen naar de dingen die hij gelooft en 

veroorzaakt daardoor onbewust dat het werkelijkheid wordt. Ofwel: je kind 

denkt iets, die gedachten zorgen dat je kind iets voelt en die emoties zorgen 

op hun beurt weer dat je kind zich onhandig gaat gedragen.

Je ziet de vicieuze cirkel al voor je.

Terwijl: het is natuurlijk niet waar. 

Je kind is niet stom. En jij ook niet.

Maar hoe komen jullie van die gedachten af?

Dat gaan we je nu leren.

De methode die we hier introduceren 

heet The Work en is ontwikkeld door 

de Amerikaanse therapeute Byron Katie. 

Haar methode bestaat uit vier simpele 

vragen en een omdraaiing. Haar vier 

vragen zijn gebaseerd op de cognitieve 

gedragstherapie en helpen wereldwijd 

inmiddels miljoenen mensen. In onze 

opleidingen speelt haar methode een 

belangrijke rol. Voor kinderen schreef 

Katie het mooi geïllustreerde boek  

Tijger-Tijger, is het waar? over een 

tijgertje dat met zijn verkeerde been  

uit bed stapt.

The Work van Byron Katie
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Vier vragen-schema De omdraaiing. Welke nieuwe gedachte is óók waar?

Het doel van The Work is niet dat negatieve gedachten niet mogen bestaan.  

Het is ook geen simpele feelgoodformule. Toch leer je je kind hiermee  

een fundamentele vaardigheid: met afstand kunnen kijken naar zijn eigen  

gedachten en niet elke gedachte klakkeloos geloven.

Is die gedachte waar?

Waarschijnlijk besluit je kind dat die gedachte waar is. Ga niet in discussie  

en stel gewoon de volgende vraag. Zegt je kind onverhoopt 'nee', ga dan 

naar Vraag 3.

Weet je honderdduizend procent zeker dat die gedachte waar is?

Ben je er helemaal zeker van dat niemand jou ooit aardig vindt? Is er 

werkelijk he-le-maal niets wat jij kan? De meeste kinderen laten hier 

twijfel toe: 'Er is heus wel iemand…' Ga zelf niet overtuigen, maar 

accepteer elk antwoord. Ga gewoon naar Vraag 3.

Wat voel je als je die gedachte gelooft?

Luister open naar het antwoord en help met het benoemen van emoties.  

'Dan voel ik me verdrietig.' Of: 'Dan ben ik boos.' Of: 'Dan voel ik mij 

alleen.' Je kunt het zelfs bekrachtigen: 'Dat snap ik! Ik zou mezelf ook 

superverdrietig voelen als ik zou denken dat ik niets kan!'

Hoe zou je je voelen als je die gedachte niet meer hebt?

Bij veel kinderen breekt hier een lach door. Het geeft niets als dat niet 

gebeurt. We zijn nog niet klaar.

1

2

3

4

Probeer samen het zinnetje van je kind om te draaien.

Dat werkt bijvoorbeeld zo:

Niemand vindt mij leuk. > Iemand vindt mij leuk.

Ik kan ook niets. > Ik kan ook iets.

Rosa doet stom tegen mij. > Ik doe stom tegen Rosa.

Ga daarna samen op zoek naar minstens drie redenen waarom  

die tweede, omgedraaide bewering, net zo waar is.

'Aha, dus iemand vindt jou leuk. Wie allemaal?'

Doe het nu nog eens met een andere negatieve gedachte.  

Herhaal de stappen uit het Vier vragen-schema hiernaast.

1

2

3
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Een inkijkje bij Arjan thuis:

In de avond voor het eten, als de dampende pannen op tafel staan en we uit 

alle hoeken van de stad weer samen aan de gezinstafel zijn beland, pakken 

we elkaars hand. Het is soms wat gerommel en getrek met de korte armpjes 

van al die kinderen over tafel, maar uiteindelijk zitten we hand in hand in 

een kringetje. Elke avond stellen we elkaar dezelfde vragen: waar ben je blij 

mee? Wat was er leuk vandaag, wat is er goed gelukt? Waar ben je trots op?

 

De antwoorden zijn voorspelbaar: mijn jongste zoontje is blij met het 

buitenspelen, zijn oudere broer is blij met het eten voor zijn neus en hun 

grote zus is blij met iets wat ze die dag heeft geleerd. Die van vier maanden 

kreunt een beetje en kijkt ons glazig aan.

Het is ons eigen atheïstische gebed. We eren de ruimte die we samen delen, 

staan even stil bij elkaar en bedanken de dag die is geweest. De buitenwereld 

en de drukke uren liggen achter ons  nu zijn we hier. Alsof we stuk voor 

stuk even mogen landen.

6 - Hoe leert je kind bewust te reflecteren op de dag?

Spiegeltje, spiegeltje  
aan de wand

|  Opvoeden is kinderen leren wortelen  
in de aarde, meebewegen met de wind  
en uitreiken naar de zon |
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De kracht  
van rituelen 

Belangrijker nog dan de precieze 

vragen die je elkaar stelt, is de 

keuze om dit elke dag te doen. 

Daarmee wordt het een ritueel  

en rituelen zijn belangrijk. Een 

dagelijks terugkerend ritueel 

geeft houvast en structuur in  

de eindeloze stroom van 

ervaringen, gevoelens en 

gedachten. Wat er ook gebeurt 

op een dag: als de avond begint 

zitten we hier, samen, hand in 

hand en is alles goed. Kinderen 

hechten erg aan rituelen en het 

helpt ze om door de volle dagen 

te navigeren.

Kijk samen terug op de dag

Deze oefening kun je doen als je samen aan de eettafel 

zit, bijvoorbeeld na het avondeten. Pak elkaars hand vast 

en kijk elkaar om de beurt aan. 

Bespreek bijvoorbeeld deze vragen:

 · Wat is er vandaag gebeurd waar je blij mee bent?

 · Wat heb je vandaag gedaan of gemaakt waar je  

blij mee bent?

 · Wat heb je vandaag geleerd?

 · Waar heb je vandaag spijt van en wat wil je morgen  

anders doen?

 · Waar heb je vandaag het hardst om gelachen?

 · Wat is er vandaag hartstikke mislukt?
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Een wijze leraar deelt aan zijn leerlingen een blaadje uit. Hij legt het 

omgekeerd voor hen op tafel en zwijgt. Wanneer elke leerling er eentje heeft, 

vraagt de leraar hen om het blad om te draaien en een opstel te schrijven 

over wat ze daar zien. 

De leerlingen kijken verbaasd naar het blaadje voor hun neus: een prachtig 

mooi wit vel, met in het midden één zwarte stip. Verder is het leeg. 

Gemotiveerd beginnen ze te schrijven en om de beurt leveren ze hun verhaal 

bij de leraar in. Die bekijkt aandachtig de verhalen, terwijl de klas gespannen 

afwacht. Wat zou de wijze leraar gaan zeggen?

 

De leraar legt de verhalen aan de kant en kijkt de klas in. ‘Het is precies zo 

gegaan als ik had verwacht,’ zegt hij vriendelijk. ‘Ik heb prachtige verhalen 

ontvangen en allemaal gaan ze over de zwarte stip in het midden. Niemand 

is op het idee gekomen om goed te kijken naar de witte ruimte er omheen. 

Het is net het leven: we hebben een prachtig wit vel en richten alsnog onze 

aandacht op die enkele vlek.’

7 - Hoe maak je het thuis een fijne plek?

De lelijke vlek en de rest

Positief denken betekent NIET dat je:

 ~ Nooit meer verdrietig of boos mag zijn. 

 ~ Problemen moet wegpraten.

 ~ Overal een glittersausje overheen 

moet gooien. 

 ~ Vooral moet 'doen alsof' het leven  

leuk is. 

Zo'n soort 'positief denken' is heel 

vermoeiend, onecht en helemaal niet 

constructief. Ondertussen voel je jezelf 

nog steeds vervelend, maar mag dat 

vervolgens niet van jezelf. Dat is een  

soort dubbele whopper van ellendige 

gedachten.

Positief denken betekent WEL dat je: 

 ~ Je eigen negatieve emoties durft  

te onderzoeken. 

Helpende vraag: Zijn ze wel waar?

 ~ Leert zien dat er altijd een alternatieve 

werkelijkheid is. 

Helpende vraag: Zijn er andere opties?

 ~ Ruimte maakt om de positieve kanten 

te zien. 

Helpende vraag: Wat is hier goed aan?

 ~ Je oordeel over een situatie uitstelt. 

Soms weet je simpelweg niet of  

het echt slecht is.

Oefenen in positief denken

|  Ik denk niet aan alle ellende, maar aan  

alle schoonheid die er nog steeds is | 

 Anne Frank
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Wat zie je?

Laat de bladzijde hiernaast aan je kind zien en bespreek wat je daar ziet.  

De meeste kinderen beginnen meteen over de vlek. Dat is ook logisch,  

want het wijkt af en trekt de aandacht. Wijs je kind daar vooral niet op af,  

er is niets mis mee: de vlek is er namelijk wel gewoon. Ga vervolgens samen 

in gesprek en je zult zien dat je kind deze metafoor nooit meer vergeet.

Om met je kind te bespreken

 · Wat zie je op de bladzijde hiernaast? 

 · Als je kind meteen over de over de vlek begint: is er meer dan de vlek? 

 · Is er meer vlek of meer 'niet-vlek'? 

 · Wat kan de vlek in je eigen leven zijn? Bijvoorbeeld: is er iemand ziek,  

is er iemand boos, lukt er iets slecht, ben je ergens bang voor, zijn er 

mensen die nare dingen tegen je zeggen? 

 · Wat betekent dit voor je gewone leven en de aandacht die je hebt voor  

de leuke dingen en de minder leuke dingen? 

 · Wat heb je van deze oefening geleerd?



54 55

Het grootste conflict in een mensenleven is dat tussen wens en werke lijk

heid. Of, eenvoudiger gezegd: tussen hoe we zouden willen dat het is en hoe 

het werkelijk is. Want zeg eens eerlijk: hoe vaak zijn die twee precies gelijk?

Een kind leert dat al jong. Hij voelt dat hij graag wil spelen, maar hij moet 

zijn handen wassen en aan tafel komen. Hij voelt dat hij uit bed wil om een 

treinbaan te bouwen, maar het is half vier ’s nachts en hij moet zijn bed weer 

in. Hij voelt het als je samen gaat picknicken. De zon zou gaan schijnen en 

precies als het kleed ligt en alles fijn is uitgestald, vallen de eerste druppels. 

Het zou droog blijven, beloofde Gerrit Hiemstra. Iemand houdt zich niet aan 

de afspraak. En jullie zijn het zeker niet.

Dit gebeurt net zo hard bij grote onderwerpen. Je zoon wil dat zijn oma niet 

ziek wordt  en toch gebeurt het. Je dochter wil dat haar vriendinnen net zo 

lief met haar spelen als andersom, maar het gebeurt niet. Je kind wil naar de 

volgende klas, maar het zit er dit jaar niet in.  

 

Je kunt je daar samen erg druk om maken. Protesteren. Verdrietig zijn. 

Verhaal halen. De wereld vervloeken. De ellende met al die dingen is dat  

het niet helpt.

8 - Hoe leert je kind zich minder zorgen te maken?

Bemoei je met je eigen zaak

Ja

Ja

Is het leuk?

Nee

Nee

Kun je het  
veranderen?

Geen  
zorgen

Geen  
zorgen

Geen  
zorgen
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De oude Grieken keken 2000 jaar ge leden 

al geïnteresseerd naar die eeuwige 

worsteling. Ze zeiden: wij mensen zijn  

als een hond aan een wagen. De wagen 

staat voor het noodlot: dat wat je niet 

kunt veranderen. De wagen rijdt de 

helling af en wij zitten daar met een touw 

aan vast. Wat de meeste mensen doen is 

tegen sputteren. We proberen de wagen 

de andere kant op te trekken. Alsof die 

ene hond die grote wagen kan tegen-

houden. Het kost bakken met energie, 

levert frustratie op en lelijke striemen  

in je nek. En het is nog zinloos ook. Wat 

de hond beter kan doen, is zien welke 

kant die wagen oprolt. En gemoedelijk 

meewandelen, met het touw losjes om  

de nek. Het noodlot gaat nog steeds 

dezelfde kant op, maar nu zonder jouw 

strijd en frustratie. Opeens kun je zelfs 

genieten van het uitzicht.

De worsteling

We maken ons druk over al die dingen die we niet kunnen veranderen. In 

plaats van dat we ons ontspannen voelen of voldaan, raken we alleen maar 

gefrustreerd. Zolang je vecht met wat je niet kunt veranderen, wint er 

niemand. En toch doen we het allemaal: we vechten met de werkelijkheid. 

Met ziektes. Met economische omstandigheden. Met de mening van anderen. 

Met botte pech. Omdat we vinden dat het anders zou moeten zijn dan het is.

Uitgerekend op dit vlak is je kind een kopieermachine. Jouw manier van 

omgaan met tegenslag is bepalend voor de manier waarop hij dat zelf zal 

doen. Kijk dus goed naar jezelf: bevecht je het lot of accepteer je dat je 

sommige dingen niet kunt veranderen?

Stel jezelf deze vraag eens: wat als je niet zou krijgen wat je wilt, maar zou 
willen wat je krijgt? Dan is die picknick in de regen misschien nog leuk ook.

Dit is niet belangrijk.

Ik kan het niet veranderen, dus ik maak  

me geen zorgen.

Dit is wel belangrijk,  

maar ik kan het  

niet veranderen:  

ik maak me 

geen zorgen!

Ik kan het wel  

veranderen, maar 

het is niet belangrijk: 

ik maak me  

geen zorgen!

Dit is  

belangrijk!  

Ik kan het  

veranderen,  

hiervoor  

maak ik  

een plan!

C
IR

KEL V
AN BELANGRIJKHEID CIRKEL VAN INVLOED 
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Je minder zorgen maken

Ontdek in een paar stappen hoe je je minder zorgen kunt maken

1 Schrijf drie dingen op waar je je druk over maakt:

2 Om te ontdekken of je kind zich druk moet maken over sommige dingen,  

hoef je hem maar twee vragen te stellen: 

 · Is het echt belangrijk?

 · Kun je het veranderen?

3 Stel je kind deze vragen bij de 'zorgen' uit stap 1. Nu kun je de zorgen onderverdelen. 

Dat levert vier uitkomsten op:

 · Niet belangrijk en je kunt het niet veranderen? Maak je er niet druk om.

 · Wel belangrijk maar je kunt het niet veranderen? Maak je er niet druk om.

 · Niet belangrijk maar je kunt het wel veranderen? Maak je er niet druk om.

 · Wel belangrijk en je kunt het ook veranderen? Maak je niet druk, verzin een plan!

4 High five! Plan maken. Of lekker slapen natuurlijk.

Is het mijn zaak?

Als je je niet meer druk hoeft te maken over al die dingen die je toch niet  

kunt veranderen, heb je lekker veel tijd en energie over om je bezig te houden  

met de dingen die je wel kunt veranderen. Dat scheelt!

Vul samen onderstaande lijstjes aan

Dit is niet mijn zaak

Dit doe ik dus niet en ik maak me  

er ook niet druk over! 

  

 · Aardig gevonden worden.

 · Of het gaat regenen.

 · Iedereens problemen oplossen.

 · Mensen beschermen.

 · Iedereen 'pleasen'.

 · Het humeur van anderen.

 · Complimenten najagen .

 · Wat anderen van je denken.

 · Kritiek van anderen.

 ·

 ·

 ·

Dit is wel mijn zaak

Dit doe ik wel en ik maak me  

er ook niet druk over! 

 · Echt zijn.

 · Welke kleren je aantrekt.

 · Je problemen oplossen.

 · Eerlijk zijn. 

 · Je eigen leven leiden.

 · Mensen liefhebben.

 · Je best doen.

 · Wat je van jezelf denkt.

 · Wat je zelf wilt leren.

 ·

 ·

 ·
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Stel je voor: je stapt een prachtig museum binnen. Een strakke glanzende 

vloer spreidt zich voor je uit, door de grote ramen valt het heldere licht zacht 

naar binnen. De plafonds zijn hoog en geven je het gevoel van grootsheid. 

Wat is dit voor museum?

Je loopt een stukje verder en er bekruipt je een vreemd maar opwindend 

gevoel. Hier ben je eerder geweest. Dit ken je. Maar waarvan?

Dan valt het kwartje. Het onderwerp van dit museum, ben jij. Geen  

Griekse oudheden of Hollandsche Meesters, maar jij. Zaal na zaal loop je 

langs exposities over jouw leven: je ziet je ouders in wassen beelden, je ziet 

het huis waar je opgroeide. Je ziet je eerste werkplek en je tweede. Je ziet  

je eerste liefde. Je ziet de dingen die je maakte en hebt bedacht, je reizen  

en avonturen, de projecten waaraan je werkte, de mensen voor wie je er  

bent geweest.

De vraag is: is het een leuk museum? Is er wat te beleven?  

Staat er überhaupt iets in?

9 - Hoe je fantasie van vandaag, je toekomst bepaalt 

Als je het kunt dromen,  
kun je het doen

Walt Disney zei ooit: ‘Als je het kunt dromen, dan kun je het doen.’  

Voor kinderen is dat vanzelfsprekend: een hut is een villa, met een 

zandkasteel houd je de zee tegen en een bananendoos is een raceauto. 

Jammer genoeg leren ze al jong het tegenovergestelde: doe maar  

gewoon, dan doe je al gek genoeg. En: je moet wel realistisch blijven. 

Wij pleiten voor het tegenovergestelde: wees niet realistisch. 

Doe niet normaal. Dat doet de rest al.

Zolang je blijft dromen, blijf je jong. Stimuleer je kinderen om te fantaseren, 

plannen te bedenken, te experimenteren en te maken. Ga met ze op 

onderzoek en wijs ideeën nooit bij voorbaat af. De mooiste ontdekkingen 

waren lange tijd onmogelijk, totdat er iemand kwam die dat niet wist en  

het gewoon deed.

|  Volg je dromen, ze weten de weg |
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In deze les is het Museum een metafoor: 

een samenvatting van je leven. Maar het  

is meer dan dat. Een museum opent een 

andere wereld: het laat je zien welke 

mooie dingen allemaal bedacht en 

gemaakt zijn. Het laat je kennismaken  

met grote helden, dappere schilders, 

vreemde uitvinders, boeren en soldaten. 

Elk museum, van moderne kunst tot de 

Romeinse Oudheid en van Spoorwegen  

tot Zuiderzee, is een eerbetoon aan  

de menselijke flexibiliteit, creatiekracht  

en fantasie. Dat is voor kinderen 

ontzettend inspirerend.  

 

De meeste musea zijn niet druk,  

zeker door deweeks niet. Met een  

Museum Kidskaart voor kinderen  

tot 12 jaar, heb je onbeperkt toegang  

tot 400 musea in Nederland.

Bouw samen het museum van je kind

Mijn tekening

Knip uit

 · Laat je kind op de bladzijde hier naast 

een mooie tekening maken over hoe 

het leven er later uit mag zien, vol kleur 

en detail. Dit wordt het pronkstuk van 

het museum.

 · Hang het Droombord uit Les 11 op 

bladzijde 69 (Verbeelding brengt je 

overal) en de Piramide uit Les 3 op 

bladzijde 30 (Op de schouders van 

reuzen) in je museum.

 · Verzamel samen een aantal aardig-

heidjes die symbool staan voor de 

mooie avonturen die je kind in zijn 

leven wil gaan beleven: een stukje 

steen voor dat kasteel om in te wonen, 

een pleister voor de mensen die hij wil 

helpen, een ansichtkaart of sticker van 

een sport, land of inspirerende held. 

Laat je kind bepalen en maak er samen 

een mooie expositie van.

Museum Kidskaart
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Maak je Droomlijst

Dit wil ik graag in mijn leven meemaken:

Dit wil ik graag in mijn leven leren:

Dit wil ik graag voor anderen doen:

Bij deze mensen wil ik graag vaker zijn:
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10 - Hoe je kind leert van zijn lijf te houden 

Dans met je hart en  
je voeten volgen

Waarom wil je samen dansen?

Als je lekker danst, maak je het geluks hormoon serotonine aan. Hierdoor 

slaap je beter en pieker je minder. Daarnaast zorgt het dansen ervoor dat  

je kind energie kwijtraakt en zich lekkerder in zijn eigen lijf voelt. Helemaal 

als papa of mama laat zien dat je ook best gek mag dansen.

Samen dansen is een fijne manier om je verbonden te voelen met elkaar. 

Maar eerlijk gezegd, buiten al die dingen: niets leukers dan dansen met  

je kind. 

Leg daarom NU je boek weg. 

Zet de muziek aan.

Dansen!
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Zijn bed is een piratenschip.

Haar kast een raket naar de maan.

Hij tekent zijn huis van later, met torens en bloemen in de tuin.

Zij bouwt een autobaan waar geen einde aan komt.

Als je een kind iets niet hoeft te leren, is het dit: groots dromen.

Nieuwe werelden verzinnen. Avonturen beleven. Kinderen doen dit  

van nature.

Maar al snel leren ze dit af.

Omdat ze ‘wel normaal’ moeten doen.

Omdat ze ‘realistisch’ moeten blijven.

Omdat ‘er wel brood op de plank moet komen’.

Daarmee maken we één van de mooiste talenten van kinderen kapot: 

verbeelding.

Terwijl dit precies de kwaliteit is die ze later helpt het leven te creëren dat  

ze het liefste willen. Als je het niet kunt bedenken, kun je het ook niet doen. 

11 - Hoe leert je kind vanuit verbeelding te leven?

Verbeelding brengt je overal

Dansen is lachen met je lijf

Van Abba tot Armin, van Beyoncé tot Bach en van Coldplay tot Kinderen voor 

Kinderen: je kunt overal samen op dansen. Er zijn geen regels. Heb het leuk 

en maak plezier (en het is heus niet erg als de buren je een keer horen). Het is 

genoeg om samen vijf minuutjes te dansen voor het avondeten, naar school 

gaan of in bad gaan. Er bestaat geen slecht moment.

Een paar leuke suggesties

 · De Stop-dans 

Ga dansen met je kinderen en 

laat een persoon de controle 

houden over de afstands-

bediening. Opeens gaat de 

muziek op pauze. Beweeg je 

daarna nog? Dan ben je af.

 · De Doe-eens-lekker-gek-dans 

Wie durft het gekst te dansen?

 · De spiegel-dans 

Bepaal wie de leider is en wie  

de volgers zijn. De leider doet 

het dansje voor en de volgers 

doen dat zo goed mogelijk na.

 · Lekker schuifelen 

Het is leuk om heel wild te 

dansen, maar welk kind wil er  

nu niet af en toe even schuifelen 

met papa of mama? Zet die 

ballad aan en ga ervoor.



|  Logica brengt je van A naar B. 
Verbeelding brengt je overal | 
Albert Einstein
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 › Verzamel een tijdje de 

leukste tijdschriften, folders 

en kranten artikelen waar je 

kind enthousiast van wordt. 

 › Koop een A3- of A2-vel  

en wat lijm. 

 › Ga lekker scheuren: 

plaatjes en woorden  

die je kind mooi vindt  

of inspirerend mogen 

allemaal worden 

uitgescheurd. Stuur  

zo min mogelijk.

De Wet van de 
Aantrekking

De kracht van een Droombord  

zit 'm in het visueel maken van je 

doelen, dromen en verlangens. 

Hiermee haal je het uit je onder-

bewuste en geef je het een plek 

in de 'echte wereld', ook al is het 

nog slechts een plaatje op papier. 

Doordat je het Droombord op 

een zichtbare plek ophangt, 

programmeer je langzamerhand 

je onderbewuste: het zal sneller 

in actie komen of keuzes durven 

maken die overeenkomen met 

wat je Droombord voorschrijft. 

Dat heet de Wet van de 

Aantrekking en deze werkt zeer 

krachtig. Je kunt dit ook met 

woorden doen in een schrift, 

maar je weet: een plaatje zegt 

meer dan duizend woorden.

 › Laat je kind alle uitge -

scheurde knipsels op  

het grote vel plakken.

 › Plak een foto van je kind  

in het midden, zodat zijn 

fantasie als een universum 

om hem heen draait. 

 › Bespreek samen wat er 

allemaal op het Droombord 

staat. Je hoeft niet alles te 

snappen en je kind ook niet. 

Dit is geen rationele 

oefening.

 › Hang het Droombord  

op een mooie plek in de 

slaapkamer van je kind.

Zelf aan de slag

Je bent nooit te oud om hier 

weer opnieuw mee te starten: 

maak vooral ook je eigen 

Droombord. Dat kun je op 

dezelfde manier doen als je 

kind. En het leukste is natuurlijk 

om het samen te doen.

Maak samen 
met je kind een 
Droombord
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Kinderen luisteren niet naar wat je zegt, ze kijken naar wat je doet.  

Daarom is de snelste, effectiefste en leukste route die er bestaat als je  

jouw kinderen gelukkig wilt maken: maak iets van je leven.

Droom groot

Betrek je kinderen in jouw grote dromen. Misschien wil je ooit op die mooie 

boerderij wonen met dat prachtige uitzicht? Misschien wil je waterputten 

bouwen in India? Misschien wil je een lange wereldreis maken? Deel je 

dromen en betrek je kinderen bij de stappen die je zet om jouw dromen te 

bereiken. Daarmee leer je ze de kracht van verbeelding, omgaan met 

tegenslag, doorzettingsvermogen en leren ze jou bovenal goed kennen.

Doe wat je leuk vindt

Praat niet over je werk als iets wat nu eenmaal moet. Laat zien dat je er  

met plezier naartoe gaat. Vertel over je successen en mislukkingen. Laat  

zien hoe het is om met andere mensen te werken, om ergens wat langer je 

best voor te doen en hoe je omgaat met stress. Laat je kinderen zien dat 

‘werk’ een plek is om geld te verdienen, maar vooral om te leren en om van 

waarde te zijn voor anderen. Ervaar je dat zelf niet zo? Doe er dan wat aan.

12 - Hoe leert je kind van je zonder dat je iets zegt? 

Ze luisteren toch niet Zeg sorry

Misschien zeg je soms iets dat je niet meent. Of doe je iets onhandigs 

voordat je het door hebt. Bied je kind dan je excuses aan. Dat maakt je  

niet zwakker of kleiner: sorry zeggen maakt je juist groter.

Praat positief over jezelf

Je kind is uit jou voortgekomen, dus wanneer jij steeds over jezelf zegt  

‘Wat ben ik ook stom’ of ‘Dat lukt me toch niet’, denkt je kind onbewust  

dat dit voor hem ook geldt. Leef zelfvertrouwen voor. Geef aan dat je het 

gewoon opnieuw probeert, dat je altijd je best doet, dat het niet erg is als 

dingen fout gaan. Wees net zo lief voor jezelf als voor je kind.

Besteed tijd aan jezelf

In de drukte is het logisch als je zelf op de laagste tree komt. Toch is dit 

onhandig. Laat je kind zien dat je tijd besteedt aan wat er voor jou toe doet. 

Ga eten met vrienden. Ga naar die cursus. Ga een weekend weg met je 

moeder. Ga lekker sporten. Je hoeft er niet altijd te zijn, want als jij jezelf 

‘opheft’ voor je kinderen, denken ze dat dit de bedoeling is.

Wees een inspirerende ouder

Laat zien dat je je best doet voor een betere wereld. Praat positief over 

andere mensen. Maak krachtige keuzes. Relativeer en wees mild voor jezelf. 

Lach veel. Wees ontspannen en flexibel. Neem jezelf en jouw kernwaarden 

serieus. Maak er wat van. Ga naar 365dagensuccesvol.nl/ouders voor  

onze online cursus ter waarde van 67 euro. Met de code ‘Glimlach’ krijg  

je ’m van ons cadeau.
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Wat ga je doen?

Ga naar 365dagensuccesvol.nl/ouders en volg onze cursus  

'Zo word ik een inspirerende ouder'.  

De volgende stap

Wat ga je nog meer doen nu je deze dingen weet?  

Schrijf ze hier op: 

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?

Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?

Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan,
Mag ik dan bij jou?

En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Uit: Mag ik dan bij jou  Claudia de Breij

13 - Hoe leert je kind dat jouw liefde onvoorwaardelijk is?

Mag ik dan bij jou?
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Kijk elkaar in de ogen

 · Vraag je kind of hij het leuk 

vindt om een oefening met 

je te doen. 

 · Ga tegenover elkaar zitten, 

op de grond of op een stoel 

en zorg met wat kussens 

dat je op gelijke ooghoogte 

komt. 

 · Zorg voor niet meer dan 

een armlengte afstand. 

 · Nodig je kind uit om je  

twee minuten in de ogen  

te kijken. Knipperen mag, 

praten liever niet. Het is  

niet erg als je moet lachen.

 · Zet een wekker en begin. 

 · Bespreek na afloop hoe het 

was en of je het vaker gaat 

doen. Voel de rust in je lijf 

en de verbinding met je 

kind en spreek dit uit. 

 · Je kunt de oefening 

uitbreiden door elkaars 

handen vast te houden en 

na een aantal keren de tijd 

te verlengen. Bouw het 

eens op naar vijf, tien of 

twintig minuten. Je zult 

merken dat de oefening 

heel anders wordt wanneer 

je deze een half uur doet.

Er is veel onderzoek gedaan naar de 

effecten van oogcontact met baby’s.  

Die zijn overduidelijk: kleine kinderen 

ontwikkelen zich sneller, zijn meer 

ontspannen en voelen zich veiliger  

en zekerder dan kinderen die geen 

oogcontact ervaren. Ook op latere  

leeftijd zijn de effecten merkbaar.

Door vaak oogcontact te hebben met  

je kind, wordt de verbinding sterker, 

begrijp je elkaar sneller, voel je elkaar 

beter aan en heb je meer geduld met 

elkaar. Je kind wordt er vaak rustiger  

van, comfortabeler in sociale situaties, 

durft zich sneller te uiten en legt 

makkelijker contact met anderen.

De kracht van oogcontact 

|  Als alles om je heen onduidelijk is, 
spreken je ogen de waarheid |
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Wij delen in ons bedrijf een prijs uit aan de grootste mislukking.

Dat zit zo: elk kwartaal bekijken we met elkaar welke acties en plannen zijn 

gelukt en welke niet. Omdat ons bedrijf jong is en hard groeit, mislukt er 

veel. Dat is goed nieuws, want zo leren we snel en blijven we innovatief.

Waarom dan die prijsuitreiking en die Fuck-Up Award voor de grootste 

miskleun? De meeste mensen zien falen als iets negatiefs. Het is erg 

Nederlands om moralistisch en behoudend te praten over dingen die 

mislukt zijn. Een failliete ondernemer bijvoorbeeld, heeft al snel een  

stigma. Maar waarom eigenlijk?

Je kunt er ook anders naar kijken.

Blijkbaar heeft degene die ‘faalt’ iets moeilijks geprobeerd. Iets wat nog  

niet eerder is gedaan. Misschien heeft de ‘faler’ zelfs wel het meest geleerd 

van allemaal. Proberen elke fout te voorkomen, is de grootste fout die je  

kunt maken. Daarom kiezen wij er expliciet voor om ‘falen’ te belonen:  

het betekent dat iemand iets heeft geleerd.

14 - Hoe je kind ontdekt dat falen niet bestaat en leren leuk is

De Flapdrol van de Week-prijs
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|  Falen is niets anders dan de kans om het 

opnieuw te proberen, maar dan slimmer | 

Hoe eerder je kind leert dat het toestemming heeft om te falen, misschien 

zelfs wordt uitgenodigd om dat te doen, hoe vrijer het zal zijn. Het zelfbeeld 

wordt sterker, de creativiteit en oplossingsvaardigheden nemen toe en je 

kind vertoont meer lef, initiatief en daadkracht. 

Leer je kind falen  en het zal ontdekken dat falen helemaal niet bestaat.

Je kind luistert nog beter naar wat je 

tegen jezelf zegt, dan naar wat je tegen 

hem zegt. Helemaal als het gaat over 

falen, ben jij zijn grote voorbeeld.  

Let dus goed op jezelf: hoe ga jij om  

met mislukkingen en pech? Wanneer  

je in negatieve termen over jezelf praat  

('Wat ben ik ook een sukkel!') of in 

negatieve termen over je partner  

('Let maar niet op mama jongens,  

die is niet zo handig…') dan leert je  

kind dat het normaal is om jezelf af  

te wijzen. Dit neemt hij onmiddellijk  

van je over. Beter praat je in termen  

die hem helpen te begrijpen dat sommige 

dingen tijd, energie en oefening kosten: 

'Oei - dat is niet gelukt. Laat ik het 

opnieuw proberen!'

Jij bent het voorbeeld
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De Flapdrol van de Week

Een dag in de week kies je samen de Grote Flapdrol van de Week. Wie in  

het gezin heeft een grappige vergissing gemaakt? Wie heeft iets onhandigs 

gezegd? Wie heeft per ongeluk iets stuk gemaakt, met viltstift op de muur 

getekend of de verkeerde pindakaas gekocht?

 › Maak het leuk en kondig het groots aan: het is weer tijd voor  

de Flapdrol van de Week-verkiezing! 

 › Maak het aantrekkelijk om te winnen. De winnaar mag kiezen wat  

er die avond wordt gegeten. De winnaar mag een half uur later naar  

bed of de film kiezen die jullie zondagmiddag samen gaan kijken.  

Je kunt ook een mooie kroon knutselen die rouleert. Daarmee  

ontwapen je het falen: je programmeert het als iets wat je niet per se 

wilt ontwijken en voorkomen. 

 › Iedereen nomineert zichzelf met een anekdote van afgelopen week. 

Vertel om de beurt wat mislukt is of waarin je 'gefaald' hebt. Het is 

belangrijk dat iedereen alléén zichzelf nomineert: vinger wijzen naar 

anderen telt niet mee en hoort niet bij deze oefening. Doe zelf ook mee. 

 › Stem samen voor de winnaar en geef een hartelijk applaus. |  Het kan niet fout gaan, hooguit  
anders dan verwacht |
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Meerdere hoofdstukken in dit boek gaan over Grote Dromen.  

We geloven in de kracht van groot denken, in de kracht van je verbeelding,  

in de kracht van je oplossend vermogen en je creativiteit. Kinderen die op 

een ontspannen manier ambitieus kunnen zijn, ervaren later meer vrijheid  

en meer voldoening in hun leven.

Maar al die dromen kunnen je kind ook stress bezorgen  als het denkt  

dat ze morgen gelukt moeten zijn. Dan bestaat hun leven opeens uit targets, 

competitie, teleurstelling en frustratie. 

Terwijl: dat is helemaal niet de bedoeling. 

Misschien lukken die dromen nooit. 

Het hebben van een droom is belangrijker dan het halen ervan. 

Het nodigt ze uit om in hun eigen grootsheid te gaan staan.

Het gaat nooit om de droom, het gaat erom wie je hebt te zijn om die droom 

te bereiken.

15 - Hoe je met kleine stapjes grote doelen bereikt 

Ook de langste trap heeft  
een eerste trede
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Ondertussen is het ook leuk als dingen gewoon lukken.

Zo’n grote droom kan heel intimiderend zijn: waar moet je beginnen?

Hoe zorg je dat er in ieder geval iets lukt?

Daarvoor doe je alsof de droom van je kind een komkommer is.

|  Een droom zonder plan is  
een nachtmerrie |

De volledige filosofie van 365 Dagen 

Succesvol is gestoeld op de kracht van 

kleine stapjes. Zoeken naar revolutie  

put je uit, zoeken naar evolutie geeft  

je energie.

Evolutie is niks anders dan een einde-  

loze reeks kleine stapjes. Keer op keer 

probeer je iets, dat lukt of dat lukt niet  

en je probeert weer iets nieuws. Stap na 

stap na stap. Zo worden problemen geen 

obstakels op je pad, maar worden de 

problemen zélf het pad. Steeds een 

treetje hoger, ontspannen en creatief.

Gebruik daarvoor de komkommertactiek: 

hak je probleem in kleine plakjes en begin 

bij het dunste plakje. Een komkommer 

krijg je ook niet in één keer weg, maar  

dat wil niet zeggen dat je niet een hele 

komkommer op kunt. 

Plakje voor plakje. Stap voor stap.

Kleine stapjes
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Een droom in kleine plakjes

Hoe pak je dit aan?

1 Laat je kind zijn droom omschrijven.

 

Het doet er niet toe of deze droom in 

jouw ogen haalbaar is. Laat dat aan je 

kind. Misschien wil je kind wel een 

eigen paard. Jouw eerste gedachte kan 

zijn: vergeet het maar, veel te duur. Slik 

die gedachte in. Het doet er niet toe of 

het ooit lukt, het doet ertoe dat je kind 

een plan maakt.

2 Kijk samen welke 5 Grote Problemen 

opgelost moeten zijn om die droom te 

kunnen realiseren.

  

Als je kind als droom 'een eigen paard' 

heeft, dan zijn de problemen bijvoor-

beeld: paardrijles, geld verdienen of 

verzamelen, een paard aanschaffen, 

een manege of andere plek om het dier 

te stallen, een manier verzinnen om het 

te onderhouden. Veel gedetailleerder 

dan dat hoeft het nog niet.

3 Zet samen de 5 Grote Problemen op 

volgorde van prioriteit.  

In dit geval zou 'geld verdienen' 

bovenaan staan, omdat het de andere 

problemen verder helpt.

4 Laat je kind onderzoeken waar  

Probleem nr. 1 allemaal uit bestaat.  

Je hebt wellicht een begroting nodig. 

Of je kind wil eerst even praten met 

iemand die een paard heeft, over de 

precieze kosten en andere dingen die 

het vergeet. Of je wilt kijken of er 

alternatieven zijn waarbij je niet een 

paard hoeft te 'bezitten' om toch voor 

je gevoel een paard te hebben.

5 Kies de allerkleinste actie.

Probeer samen met je kind te be palen 

wat de eerste kleine stap is die je nu 

kunt zetten. Die stap mag piepklein zijn: 

je aanmelden bij een paardengroep op 

Facebook is al genoeg. Of het nummer 

opzoeken van de plaatselijke manege 

met verzorgpony’s. Kies het dunste 

plakje komkommer en laat je kind dat 

doen.

6 Vier het samen.

Opeens ben je een stap dichterbij.  

Je hebt een telefoonnummer! Of je 

hebt toegang tot een groep mensen 

die meer weten dan jij. Vier het samen, 

drink er een kop thee op en plan dat  

je morgen de volgende stap zet.

Je kind leert in no time:

 · Dromen om te zetten naar acties.

 · Initiatief te nemen.

 · Plannen te maken en prioriteiten  

te bepalen.

 · Hulp te vragen.

 · Door te zetten.

 · Optimistisch en daadkrachtig te 

blijven.

 · Flexibel te zijn als paden doodlopen.

 · Te geloven in zijn dromen.
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Nergens worden mensen zo oud als op het Japanse eiland Okinawa.  

Op Okinawa ligt het piepkleine dorp Ogimi, dat vanwege het hoge percentage 

honderdjarigen het Dorp van de Eeuwelingen wordt genoemd.  

En daar is iets bijzonders aan de hand.

 

Naast het gezonde eten, de schone lucht en regelmatig bewegen, noemen  

de oudjes zelf één belangrijke reden waarom ze zo lang leven: ze hebben  

een Ikigai.
 

Ikigai zou je kunnen vertalen als een reden om op te staan. Of zoals  

de Fransen zo mooi zeggen: een raison d’être, een reden van bestaan. 

In Ogimi is het heel gebruikelijk met elkaar te praten over je Ikigai.  

Op veel plekken fungeert het zelfs als begroeting: als je elkaar tegenkomt, 

meld je elkaar kort je Ikigai. 

Wij geloven dat dat helpt.

16 - Hoe start je kind de dag met een fijne intentie?

Een Japanse goedemorgen
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Stel je voor dat je elke dag, al is het maar kort, even stilstaat bij de vraag 

waarom het vandaag belangrijk is dat jij er bent. Waarom doet het ertoe? 

Welke waarde kom jij vandaag brengen aan de mensen om je heen? Volgens 

de opa’s en oma’s van Okinawa hoeft het helemaal niet ingewikkeld te zijn.  

Je kinderen of buren een mooie dag bezorgen, is een prima Ikigai. De 

moestuin een beetje opruimen ook. Zolang je maar stilstaat bij het verschil 

dat je maakt. En dus bewust en met een goede intentie aan de dag begint.

Een Ikigai is in feite weinig anders dan een 

bewust uitgesproken intentie. Er is niets in 

de menselijke geest zo krachtig als een 

intentie. Je zou het kunnen omschrijven 

als een wens-in-het-nu. Je staat stil bij 

wat je wilt dat het eind resultaat is (van 

een dag, een gesprek, een sportwedstrijd, 

een vergadering) en je voelt dat gewenste 

resultaat nu al in je lijf. Daarmee zet je 

jezelf als het ware klaar om het daad-

werkelijk te bereiken. Veel topsporters 

maken gebruik van intentie, maar ook 

goede verkopers, sprekers, artiesten  

en anderen die onder hoge druk een 

belangrijke prestatie moeten leveren. 

Ikigai is hier een light-versie van,  

ideaal voor kinderen.

Ikigai

|  Je leven is het gevolg van de dingen die je doet -  

en nalaat |
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Start de dag met je Ikigai

Bespreek aan de ontbijttafel of op de fiets naar school  

kort samen de Ikigai van je kind. Je kunt natuurlijk gewoon 

uitleggen wat zo'n Ikigai is - het is heel leuk om samen 

een geheime Japanse code te hebben. Maar ook kun je 

secundaire vragen stellen om het minder expliciet te doen 

- en toch je kind een intentie mee te geven:

 › Waarom is het zo goed dat je bent opgestaan? 

 › Wat ga je leren vandaag?

 › Wie ga je helpen vandaag?

 › Wat ga je vandaag doen wat je vorige week nog  

niet kon?

 › Met wie ga je het extra leuk maken vandaag?

Waarom bewegen de wolken?  

Waarom is een giraf zo lang?  

Waarom heet jij zo?  

Waarom moet ik slapen?  

Waarom…

Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden  en  

een kind kan weer meer vragen dan de nieuwsgierigste gek. Die nieuws

gierigheid is het krachtigste wapen dat een kind heeft; het zorgt dat het leert 

praten en fietsen, dat het mensen leert kennen en zich aanpast aan anderen, 

dat het leest en onderzoekt. Toch leren veel kinderen die nieuwsgierigheid 

af: het schoolsysteem sluit onvoldoende bij hun leerwensen aan, het wordt 

afgekeurd door ouders om zoveel te vragen en het is maatschappelijk  

‘not done’ om nieuwsgierig te zijn. 

Daarmee maken we van leren iets lelijks  en zetten we een kind een leven 

lang in een lagere versnelling dan het zelf oorspronkelijk wilde.  

Daarom: alle ballen op nieuwsgierigheid!

17 - Hoe je kind leert dat de wereld een wonder is

Waarom zijn bananen krom?
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 › Je kind te volgen en te  

helpen met elk onderzoek 

dat het wil doen. Is het een 

onmogelijk onderzoek?  

Probeer het dan niet te 

stoppen, maar bij te sturen: 

wat je ook kunt onderzoeken 

is…

 › Met ze naar de bieb te gaan.

 › Een Uitprobeerlijstje te 

maken: kun je ook slijm 

maken van wasmiddel?  

Hoe smaakt pastinaak? Kun 

je met vier spiegels om je 

huis heen jezelf van 

achteren zien? Kun je een 

minuut onder water blijven?

 › Samen naar Klokhuis kijken 

of interessante YouTube-

filmpjes opzoeken en erover 

te praten.

 › Regelmatig naar nieuwe 

plekken te gaan: die 

speeltuin twee straten 

verderop, een museum aan 

de andere kant van de stad, 

dat leuke park om te 

picknicken.

 › De rollen om te draaien en 

je kind juist allerlei vragen te 

stellen: waarom zouden 

bananen krom zijn?

Nieuwsgierigheid is een positieve 

eigenschap. Het maakt je brein actiever 

en daardoor fitter. Het zorgt dat je meer 

mogelijkheden ziet en sneller oplossingen 

bedenkt. Het maakt je creatiever, 

empathischer en flexibeler.  

Bovendien is het gewoon leuk:  

je maakt meer mee, ervaart meer  

nieuwe dingen en blijft daardoor  

langer jong.

Nieuwsgierigheid: waarom eigenlijk?

Train die nieuwsgierigheid door:

 › Kinderen hun naam te laten 

horen in een andere taal 

(Google Translate vertaalt 

alles voor je en spreekt het 

ook hardop uit).

 › Altijd antwoord te geven  

op elke vraag of het samen 

op te zoeken - Google is  

je vriend.

|  Wie nieuwsgierig is, verveelt zich nooit |
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Dit boek staat vol oefeningen die je met je kind kunt doen. Er zijn gesprekken 

te voeren, werkstukken te knutselen en avonturen te beleven. Dat is heel 

leuk en zal zorgen voor veel meer verdieping en verbinding in jullie relatie.

Maar! Er is een risico aan een boek als dit.

Voordat je het weet, word je een perfectionistische betuttelouder die je kind 

elke minuut volstopt met activiteiten: zelfreflectie, moeilijke vragen, 

gezamenlijke rituelen en meer. Als je elke oefening in dit boek meteen 

beschouwt als een todo, zit je agenda en je hoofd veel te vol en wordt het 

vervelend. Daarmee doe je jezelf én je kind geen plezier.

Want hoe goed je het ook bedoelt en hoe veel het ook oplevert wat je allemaal 

met je kinderen onderneemt, de belangrijkste taak van de ouder bestaat 

maar uit twee dingen: eindeloos veel liefde en duidelijkheid geven en verder 

niet in de weg lopen. 

Je hoeft je kind niet iets te maken. Het is al iets.  

Kijk daarom ook eens waar je allemaal mee kunt stoppen.

18 - Hoe kan je kind omgaan met teleurstellingen? 

Het grote risico van dit boek

Natuurlijk wil je als ouder alles goed  

doen in het opvoeden van je kinderen. 

Toch is het belangrijk daar twee 

gedachten naast te houden: 

 

 ~ Je kind gaat gegarandeerd pijn  

ervaren in zijn leven.

 ~ Als je jouw kind perfect probeert op  

te voeden, verpest je het juist.  

Het wegnemen van alle mogelijke hordes 

waar je kind tegenaan kan lopen, lijkt heel 

liefdevol, maar is het niet. Je kind leert 

daardoor niet om te gaan met tegenslag, 

niet door te zetten als het moeilijk is,  

niet een identiteit te ontwikkelen die het 

sterk en flexibel maakt. 

Juist het overwinnen van tegenslag,  

zorgt voor zelfinzicht, zelfvertrouwen  

en empathie voor anderen. Je houdt  

ze klein, kwetsbaar en afhankelijk, juist 

dóór ze teveel te beschermen. 

De Deense psycholoog Bent Hougaard 

noemt je dan een curlingouder, alsof je 

met een bezem elke hobbel in de weg 

wilt wegpoetsen voordat je kind erover 

struikelt. Gun je kind zijn eigen 

problemen. Het wordt er groter van.

Waarom teleurstellingen goed zijn voor je kind

|  Uit moeilijkheden ontstaan wonderen |
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4 Verhaal halen bij meester of juf 

Je hoeft niet na elke schooldag een update te krijgen van  

de meester of juf hoe het is geweest die dag. Als je kind een  

keer verdrietig thuis komt, hoef je niet meteen op hoge poten 

terug naar school. Neem je kind serieus in de schoolse 

belevenissen, maar probeer niet elke tegenslag onmiddellijk  

op te lossen. Het is goed om assertief te zijn, maar doe dat in  

je eigen leven, niet in het leven van je kind. 

5 Voor je kind te spreken 

Wil je kind op de sportclub in een ander groepje? Heeft het 

problemen met een klasgenootje? Of wil het graag wat eten  

in een restaurant? Laat je kind het zelf zeggen. Je bent ouder  

van beroep, niet woordvoerder. Obers luisteren ook naar  

kinderen en meesters en juffen al helemaal.

De Grote Stop Vijf

Stop gewoon eens een tijdje met:

1 Ruzies voor je kinderen op te lossen 

Broers en zussen hebben gemiddeld vaker dan twee keer per uur 

ruzie. Als jij daar elke keer tussen gaat staan, heb je niet alleen een 

dagtaak, maar leren ze niet zelf hun grenzen aan te geven en het 

weer bij te leggen. Laat ze lekker vechten en doe de deur dicht. 

2 Bepalen wat ze aantrekken 

Willen ze graag twee verschillende schoenen aan? Een korte 

broek in januari? Hun t-shirt binnenstebuiten omdat de naden zo 

kriebelen? Uitstekend. Ze komen er vanzelf achter of ze dit de 

volgende dag nog steeds willen. 

3 Ze vast te houden in de speeltuin 

Valangst is gezond. Pas wanneer je een paar keer bent gevallen, 

heb je in de gaten dat je voortaan voorzichtig moet doen. 

Speeltuinen zijn erop gebouwd dat je kind het overleeft als het 

onverhoopt op de grond valt. Pleister erop - en door. Blijf als 

ouder vooral uit de buurt.

97
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Soms kun je al een tijdje met een onbestemd gevoel in je buik rondlopen 

 en er niets mee doen. Omdat je je misschien niet bewust bent van je gevoel 

of niet helemaal snapt wat dat gevoel precies is. Laat staan dat je weet wat je 

ermee zou moeten doen.

 

Dit was precies wat er bij ons aan de hand was. We voelden allebei dat er iets 

rommelde, maar we hadden geen idee waar we precies naar moesten kijken. 

Een ding wisten we wel: dit voelt niet goed en gaat dingen zelfs kapot maken 

als het niet verandert.

 

Onze oplossing in dit soort gevallen is altijd hetzelfde: we gaan op zoek naar 

taal. Pas wanneer je woorden vindt die je gevoel kunnen omschrijven, kun je 

het delen. En pas als je het kunt delen, kun je het veranderen. We boekten 

een vlucht naar de middle of nowhere in de Spaanse bergen en we besloten 

pas terug te komen als we aan onszelf konden uitleggen wat er speelde.

En daar gebeurt iets heel bijzonders. We maken kennis met een idee  

van de Joodse filosoof Martin Buber, dat tegenwoordig vooral in 

relatietherapie veel wordt gebruikt: sacred space. In de ruimte tussen  

19 - Hoe maak je het thuis een fijne plek?

Elk kind verdient  
een sacred space

twee mensen ‘leeft’ jullie relatie en je kunt vaak haarfijn aanvoelen of  

die sacred space veilig is of juist bedreigend. In sacred space groeien 

kinderen op, worden organisaties gebouwd en vriendschappen gesloten   

en bijna alles wat er tussen mensen schuurt, ontstaat door een gebrek aan 

aandacht voor die sacred space. Mensen die zich niet bewust zijn van hun 

sacred space, gooien er hun afval in.

Dit is het! Dit is het stuk wat we zo missen! We voelen allebei bijna fysiek dat 

we onze sacred space uit het oog verloren zijn de laatste tijd, terwijl we er 

juist zo naar verlangen. Opeens valt alles op z’n plek. Niet alleen omdat het 

zo’n simpel idee is, maar vooral omdat het zo radicaal is. We zien ineens hoe 

makkelijk je de ruimte tussen jezelf en de ander verwaarloost of zelfs 

vergiftigt, door de ander af te wijzen, te bekritiseren, te veroordelen of 

negeren. Maar ook hoe eenvoudig je deze sacred space weer kunt herstellen.

We stoppen met de hele tijd flauwe negatieve grappen over elkaar te maken. 

We beginnen met het scherm van de laptop dicht te klappen en de telefoon 

weg te leggen als we met elkaar in gesprek zijn. We starten elke meeting 

vanuit gezamenlijkheid in plaats van vanuit ingegraven verschil.  

We besluiten dat we mogen vertrouwen op alles wat er al is, in plaats van  

dat we oplossingen willen afdwingen. De Perzische dichter Rumi zei ooit: 

‘Voorbij het idee over wat goed is en wat fout is, is een prachtige tuin. En 

daar zal ik je ontmoeten.’

|  Dat jij er bent met je liefdevolle 
aandacht, is genoeg |
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Maak jouw thuis een sacred space

Kinderen die thuis opgroeien in sacred space voelen zich veiliger, 

beter gewaardeerd, meer zichzelf en vrijer om zich te uiten.  

Je hebt als ouder veel invloed op die sfeer - en het is misschien  

wel het meest waardevolle dat je als opvoeder kunt doen.  

Alles komt er in samen.

Zo creëer je sacred space

 · Verklaar jezelf honderd procent verantwoordelijk voor de  

sacred space in je huis. Dat maakt je spaceholder. 

 · Kies ervoor de problemen van elders - zoals je werk, je ouders,  

je relatie - niet op de schouders van je kind te leggen. 

 

 · Als je bij je kind bent, wees dan echt aanwezig. Kies momenten 

van exclusieve, onverdeelde aandacht: leg je telefoon weg als je 

iets zegt, kijk je kind aan, herhaal zijn woorden, richt je lichaam  

op hem, knik en luister. 

 · Neem je kind serieus in zijn angsten, enthousiasme en twijfels.

 · Houd je huis vrij van troep: de ruimte waarin je leeft,  

beïnvloedt hoe je je voelt. 

 · Gebruik geen sarcasme, ironie of cynisme op momenten  

van ernst. 

 · Gebruik steunende taal:

 - Ik ben er voor je.

 - Je hoeft dit niet alleen te doen.

 - Ik ben zo trots op je.

 - Wat knap hoe je me dit vertelt.

 - Ik ben zo blij dat je dit met me deelt.

 - Dankjewel dat je me vertrouwt.

 - Sorry dat ik er niet voor je was.

 - Ik hou van je.

 - Wat kan ik voor je doen? 

 · Kies gezamenlijke rituelen. In dit boek staan een aantal  

krachtige suggesties.
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Wat zou je doen als je zo snel mogelijk Spaans wilt leren? Ga je op cursus? 

Koop je een boekje ‘Spaans voor dummies’? Waarschijnlijk niet. Als je zo snel 

mogelijk Spaans wilt leren, om wat voor reden dan ook, dan verhuis je naar 

Spanje. Want daar wonen heel veel Spanjaarden en je weet: als je jezelf 

omringt met die taal, dan spreek je het zelf muy rápido.

 

Of we nu willen of niet, wij mensen zijn allemaal kuddedieren. De één  

wat meer dan de ander, maar uit veel onderzoek blijkt dat we allemaal de 

neiging hebben om onszelf te laten lijken op de mensen om ons heen. Want, 

simpel gezegd, hoe meer overeenkomsten, hoe kleiner de kans op conflict. 

En vroeger betekende dat simpelweg dat je bij de groep mocht blijven en niet 

in je eentje wegkwijnende in een koude grot. Alles waarin we nu op elkaar 

lijken (van mode tot hitlijsten tot interieurtrends tot politieke bewegingen)  

is een gevolg van onze oerdrift om niet buiten onze groep te vallen  en dood 

te gaan.

Dat opent opeens een hele nieuwe weg als je iets in je leven wilt veranderen: 

je hoeft niet zelf te veranderen, je hoeft alleen maar een beetje van omgeving 

te veranderen. Vind je dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld? 

20 - Hoe omring je je met leuke mensen?

I love it when a plan  
comes together

Uit onderzoek blijkt dat de meeste 

mensen een gemiddelde zijn van de vijf 

tot tien anderen waarmee ze zich het 

meest omringen. Check het eens bij 

jezelf: wie zijn die vijf à tien mensen waar 

jij de meeste tijd mee doorbrengt? De 

kans is groot dat je dezelfde waarden 

deelt, dezelfde dingen belangrijk vindt en 

ongeveer op dezelfde manier naar de 

wereld kijkt. Maar niet alleen dat: het kan 

goed zijn dat je ook fysiek en qua kleding 

een beetje op elkaar lijkt, dat je dezelfde 

woorden gebruikt en zelfs (maar nu 

komen we op glad ijs) dat je gemiddeld 

elke maand ongeveer verdient wat die 

paar mensen om je heen ook verdienen.

Je hebt niet alleen een omgeving, maar je bént ook  
je omgeving 
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Omring je met optimisten en je wordt vanzelf optimistischer. Vind je jezelf te 

dik? Omring je met slanke mensen en je wordt vanzelf slanker. Gedrag en 

emoties zijn net zo besmettelijk als griep. Bedenk hoe je graag wilt leven, 

verzamel daar de juiste mensen bij en en un momento dado spreek je Spaans 

alsof je nooit iets anders hebt gedaan.

Voor kinderen is het heel waardevol te leren hoe invloedrijk de mensen om 

hen heen zijn. Niet om ze te veroordelen en er van alles van te vinden, maar 

juist om te zien wat het effect op henzelf is. 

Wie is hun ATeam? Bij wie zijn ze het meest ontspannen? Van wie kunnen 

ze het meest leren? Met wie hebben ze het meeste plezier? En bij wie zijn ze 

liever helemaal niet?
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1 Schrijf op tien kleine losse 

blaadjes de namen van de 

tien mensen waar je de 

meeste tijd mee doorbrengt. 

 

2 Bedenk bij deze tien namen 

steeds twee dingen:

 · Vind ik het leuk met ze? 

 · Kan ik van ze leren?

3 Verdeel de tien mensen over 

de vakjes in het schema op  

de bladzijde hiernaast.

4 Bespreek samen hoe je: 

 · Meer tijd kunt door-

brengen met de mensen 

in je A-Team.

 · Meer kunt leren van  

je B-Team.

 · Het leuker kunt maken 

met je C-Team.

 · Minder tijd doorbrengt 

met je D-Team.

Ontdek jouw A-Team

Doe deze oefening samen met je kind. Het helpt om zo min mogelijk te sturen: laat je kind 

zelf kiezen welke mensen hij uitkiest en hoe deze mensen worden ingedeeld. Het is niet aan 

jou om te bepalen of iemand leuk is. Het is zelfs niet aan jou om te bepalen of je kind iets van 

iemand leert. Na afloop van de oefening kun je dit uiteraard wel bespreken. 

Stel je eigen A-Team samen

B-Team
Leuk en niet zo 

leerzaam!

A-Team
Heel leuk en heel 

leerzaam!

C-Team
Niet leuk maar wel  

heel leerzaam!

D-Team
Niet leuk en niet  

zo leerzaam!

L
e

u
k

Leerzaam

|  Je kunt onmogelijk een positief leven leiden,  

als je tijd doorbrengt met negatieve mensen |
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Moeder Theresa zei ooit: ‘Er is meer behoefte aan liefde en waardering  

in deze wereld, dan aan brood.’ Nu is er niets mis met brood, maar toch 

denken we dat ze gelijk heeft. Waardering is een primaire levensbehoefte.

Het mooie van ‘waardering’ is dat het zoveel verschillende verschijnings

vormen heeft. Simpelweg zien dat je kind er is, is waardering. Opmerken dat 

je kind een keer gel in zijn haar heeft gedaan, zijn best heeft gedaan op een 

moeilijke tekst, iets nieuws heeft geprobeerd met de bal of met een potlood: 

het is allemaal waardering.

Toch helpt het om het daarnaast ook gewoon tegen je kind te zeggen.

Trap niet in de valkuil dat je kinderen heus wel weten dat je van ze houdt:  

zeg het gewoon.

De simpelste complimenten zijn vaak het krachtigst:

‘Ik hou van je om wie jij bent.’

‘Ik ben trots op je.’

‘Je bent goed zoals je bent.’

Het moeilijkst is om het gewoon te zeggen  en dat te blijven doen.

21 - Hoe leert je kind mooie dingen waarderen?

Dat vind ik zelf eigenlijk ook

107

 ~ Je kunt niet een ander een 

compliment geven en op hetzelfde 

moment bezig zijn met je eigen 

gepieker. Dat is simpelweg onmogelijk 

voor je hersenen: het piekeren 

pauzeert automatisch. Wanneer je  

je kinderen dus leert complimenteus  

te zijn, piekeren ze minder.

 ~ Een compliment laat je lachen, 

waardoor je hormonen aanmaakt  

die je fit en gezond houden.

 ~ Complimenten maken je 

zelfverzekerder en daardoor  

eerlijker, creatiever en  

optimistischer.

 ~ Complimenten maken je beter  

in wat je doet, omdat ze je  

talenten bekrachtigen.

Waarom werken complimenten zo goed?

|  Complimenten zijn zonneschijn met woorden |
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4 Laat iedereen om de beurt 

complimenten geven aan de anderen. 

5 Help je kind om de complimenten 

dankbaar in ontvangst te nemen. 

 

Dat doe je zo: 

 · Kijk degene aan die je een compliment 

geeft en laat de ander uitpraten. 

 · Reageer met: 'Dankjewel, wat leuk  

om te horen!' of 'Dankjewel, wat fijn  

dat je het zegt!' 

 · Na een tijdje kun je nog een stapje 

verder gaan en deze reactie 

introduceren: 'Dankjewel, dat vind  

ik zelf eigenlijk ook!' 

 · Mochten je kinderen nerveus of 

giechelig worden van al die mooie 

woorden: niets aan de hand. Een  

reden om het vaker te doen.

6 Laat je kind na afloop van alle 

complimenten kort samenvatten wat 

hij allemaal over zichzelf heeft gehoord 

en hoe hij zich daarbij voelt.

Een rondje complimenten

1 Ga als gezin bij elkaar zitten en pak 

allemaal wat kleine papiertjes en 

pennen. Kan je kind nog niet schrijven? 

Laat hem dan tekenen of laat de 

papiertjes achterwege. 

2 Laat je kind kort nadenken over 

minstens drie dingen die hij leuk en 

bijzonder vindt aan de ander. Doe  

als vader of moeder vooral mee. 

3 Geef zelf het goede voorbeeld in de 

manier waarop je compli menten geeft. 

Dit zijn dingen om rekening mee te 

houden:

 · Geef je kind complimenten op zijn 

activiteit in plaats van het eindresultaat: 

'Ik vind dat je supergoed je best hebt 

gedaan op je tekening en ik vind het 

ook leuk dat je voor het eerst vlinders/

draken/... hebt getekend!' in plaats 

van: 'Mooie tekening!'

 · Maak je complimenten oprecht en 

persoonlijk, dus meld alleen de dingen 

die je meent en geef ieder kind een 

ander compliment. 

 · Vergelijk niet met anderen:  

'Jij hebt de mooiste tekening gemaakt 

van allemaal' is geen compliment,  

dat is een competitie. Daarmee maak 

je anderen kleiner en je plant een 

vervelend soort winnaar-verliezer-

zaadje bij je kind. 

 · Kijk je kind aan bij elk compliment  

dat je geeft. 

 · Combineer je complimenten niet met 

stiekeme tips en advies: 'Goed je best 

gedaan, maar de volgende keer moet 

je even opletten hoe de horizon in je 

tekening zich verhoudt tot de grootte 

van het kasteel.'
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22 - Hoe leert je kind dat het niet alles alleen hoeft te doen?

Ik wil een hulplijn bellen

Wat veel kinderen het allerliefste willen, is het samen doen. Kinderen doen 

er alles aan om zich verbonden te voelen met de mensen om hen heen. Een 

minuut na die knallende ruzie met een oudere broer, lachen ze weer samen. 

Als papa en mama ruzie maken, gaat je kind ertussen staan om het op te 

lossen. Als je je alleen voelt, kruipt je kind op je schoot om je te troosten. Als 

je een nieuwe camping oprijdt met de caravan, zijn je kinderen al op zoek 

naar vrienden. Kinderen weten diep vanbinnen: we moeten het samen doen.

Ondertussen leren ze iets anders.

 

Ze worden op school als individu behandeld. Bij een toets worden hun tafels 

uit elkaar geschoven. Ze leren dat afkijken verboden is en je het alleen moet 

doen. Ze leren dat gymles competitie is en er maar één de winnaar kan zijn. 

Ze leren dat ze gepest of vernederd kunnen worden, zonder dat iemand het 

ziet  of het voor ze opneemt. Ze leren: leven is alleen doen.

Terwijl dat niet klopt. Er is hulp. 

Jij bent er, maar er zijn meer mensen voor ze. 

Als je ze maar durft te vragen.

Ubuntu noemen de mensen uit zuidelijk 

Afrika het. Het betekent: ik ben, omdat  

wij zijn. Het centrale idee van ubuntu is  

dat je in eerste instantie onderdeel bent 

van een gemeenschap. Pas daarbinnen 

vind je je plek als individu. Dat is dus 

omgekeerd aan het huidige westerse 

idee van het vrije individu dat in z'n  

eentje leeft en kiest.

Bisschop Desmond Tutu zegt: 'Iemand 

met ubuntu staat open voor anderen, 

wijdt zich aan anderen, voelt zich niet 

bedreigd door het kunnen van anderen 

omdat hij genoeg zelfvertrouwen put uit 

de wetenschap dat hij onderdeel is van 

een groter geheel. Alleen samen kunnen 

we ooit menselijk zijn. Samen is de enige 

manier waarop we vrij kunnen zijn.'
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|  Waarom moeilijk doen als het samen kan?  |

Je bent niet alleen
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Organiseer je eigen Hulplijn-team

Laat je kind de volgende stappen doen en help 'm daarbij.

1 Wie wordt jouw Hulplijn-team? 

Vertel je kind dat het fijn is om een paar mensen om zich heen te 

hebben die je altijd kunt vragen je te helpen. Ook als er nu niks 

aan de hand is - dan heb je ze maar vast. Zodat je, als je ze een 

keer echt nodig hebt, altijd naar ze toe kunt. 

 

Schrijf samen vijf namen op  

Meer mag natuurlijk ook. Opa, je grote zus, de buurman, mama,  

je liefste tante, de vader van je beste vriend. Je kind bepaalt.

2 Nodig die mensen uit voor jouw Hulplijn-team 

Schrijf samen een kaart of een berichtje waarmee je ze uitnodigt 

in jouw Hulplijn-team. Je kunt aangeven waarom je iemand graag 

in je team wilt. Of hoe je iemand het liefst wilt benaderen. Of wat 

je de fijnste manier vindt om over lastige dingen te praten. 

3 Maak van de code een gewoonte 

 · Zie je dat je kind vastloopt? Piekert? Slecht slaapt?  

Vervelend van school komt? 

 · Vertel elke keer opnieuw:  

 

' Je hoeft het niet alleen te doen.  

Wie uit je Hulplijn-team wil je bellen?' 

 · Ga dan weg (behalve als jij zelf de Hulplijn bent uiteraard).
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4 Een buddy voor elke dag? 

Je kind kan veel aan zijn hulplijnen hebben. Omdat je kind zich 

gesteund voelt, zijn zorgen verdwijnen en daarmee het gevoel 

van eenzaamheid. Een leuke volgende stap is om een van de 

hulplijnen te vragen om 'buddy' te worden.
 

Laat je kind zelf bepalen of het een buddy wil en wie dat mag zijn. 

Met een buddy kun je afspreken dat je bijvoorbeeld elke week of 

elke dag op een vast moment even een paar minuten belt. Zo'n 

gesprekje van twee minuten om samen de dag door te nemen 

geeft je kind veel houvast. Zeker in tijden van gedoe, zoals een 

scheiding, examenstress, een ziek familielid, een verhuizing of 

andere lastige dingen. 

De agenda van het gesprekje is heel simpel:

 · Wat vind je leuk vandaag/deze week?

 · Wat vind je vandaag/deze week moeilijk of lastig?

 · Waar verheug je je op voor morgen/volgende week?

 · Kan ik je ergens mee helpen?

Het kan niet anders of er is een opa, grote zus, buurman, mama, 

liefste tante of vader van je beste vriend die buddy wil zijn.

John Lennon vertelt zijn bekendste anekdote:

Toen ik vijf jaar oud was, leerde ik van mijn moeder dat het belangrijkste  
is dat ik gelukkig word. Al het andere doet er niet toe. 

Niet lang daarna kom ik op school en krijg ik de vraag:  
wat wil je later worden? 
 
Ik schrijf op: gelukkig. 

Ze zeggen me dat ik de opdracht niet begrijp. 
Ik zeg hen dat ze het leven niet begrijpen.

23 - Hoe leer je een kind zichzelf vrij te voelen?

Brandweerman, dierenarts  
of influencer
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Door kinderen al vanaf jonge leeftijd te 

vragen wat ze willen worden, leer je ze: 

1 Dat hun identiteit blijkbaar afhankelijk 

is van wat ze professioneel doen. 

 

2 Dat er goede en slechte antwoorden 

bestaan, afhankelijk van de respons  

die je kind krijgt. 

 

3 Dat nu die wens is uitge sproken  

dit pad opeens ook moet lukken  

(met alle risico’s van dien). 

4 En dat je kind beter bezig kan zijn  

met de toekomst dan met nu.

Bovendien: het blijkt niet zo belangrijk 

wat je later wordt. Werkgeluk zit ‘m in een 

be paalde mate van autonomie en 

verantwoordelijkheid, leuke mensen om 

je heen, het gevoel dat je verschil maakt 

en zichtbare feedback op wat je doet. 

Dan maakt het dus een stuk minder uit  

of je brandweerman of influencer wordt… 

Vraag ze niet wat ze later willen worden

|  De toekomst bestaat niet. Morgen is het gewoon  

weer vandaag |

Dit is leuker om te bespreken

Pak een A3-vel en laat je kind in het midden een foto van zichzelf 

plakken en daaronder in grote letters schrijven: DIT BEN IK.

Ga samen in gesprek over de volgende vragen en laat je kind  

de antwoorden - waarvan zijn ogen het meest gaan twinkelen - 

allemaal op dat vel zetten.

 · Wat vind je superinteressant?

 · Wanneer voel je je heel blij?

 · Wanneer ben je trots op jezelf?

 · Welke problemen wil je graag oplossen in de wereld?

 · Wat vind je makkelijk?

 · Wat wil je graag leren?

 · Wie wil je helpen?

 · Wat vind je het leukst aan jezelf?

 · Hoe kun je andere mensen het best blij maken op jouw manier?
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24 - Hoe je gelukkig wordt van buiten spelen

De paden op, de lanen in

Rust.

Behalve wat fluitende vogels hoor je eigenlijk alleen de bladeren ruisen.  

Bij elke stap die je zet, geeft de grond zachtjes mee. En haal je diep adem, 

dan ruik je planten en aarde. Boslucht, het voelt alleen al schoner en frisser 

als je het inademt. Alsof er meer zuurstof je lijf in gaat en je longen ervan 

gaan openstaan.  

 

Dat de natuur goed is voor je gezondheid weten we allemaal.  

Voor kinderen is het zelfs extra belangrijk. Maar wist je ook dat bomen  

je helpen minder stress te voelen?

Bosbaden

In Japan hebben ze onderzocht wat  

de effecten zijn van tijd doorbrengen in 

de natuur. Het blijkt dat bomen (en dan 

vooral naaldbomen) phytonociden 

afgeven. Dat zijn stofjes die planten 

beschermen tegen insecten en bacteriën. 

Het leuke is dat het menselijk lichaam 

daar ook op reageert: ze lijken namelijk 

ons immuunsysteem te activeren. Als je  

in de buurt bent van bomen verlaagt dat 

je hartslag én je bloeddruk. Ook stress-

hormonen en sombere gevoelens worden 

minder als je even in het bos verblijft. Dat 

werkt zelfs nog een tijdje door als je niet 

meer in het bos bent. 

Het grote Nederlandse Vitamine 

G-onderzoek (met de G van groen) 

bevestigt dat mensen die meer tijd 

doorbrengen in de natuur, minder vaak 

naar de huisarts gaan met klachten als 

angststoornissen, hartritmestoornissen en 

diabetes. Kinderen met veel Vitamine G 

slapen beter, zijn meer ontspannen, 

kunnen zich beter concentreren en  

zijn gezonder.

|  De natuur is geen vreemde plek. Het is thuis |
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 · Maak een speurtocht met stoepkrijt.

 · Maak overal woeste kunstwerken van gevonden 

takken, stenen en bloemen.

 · Ga paddestoelen zoeken.

 · Maak een collage van herfstbladeren.

 · Ga op je rug liggen en naar de sterren kijken.

 · Ga bloemen natekenen of stenen beschilderen.

 · Ga naar de vogels luisteren.

 · Plant een boom.

 · Maak een zandkasteel.

 · Klim in een boom.

 · Schrijf je naam in het zand.

 · Ga kamperen.

 · Kijk naar de ondergaande zon.

 · Ga vliegeren.

 · Ga picknicken.

 · Was samen de auto.

 · Maak een lange wandeling of fietstocht.

 · Bouw een hut.

Maak er een gewoonte van om  
lekker de natuur in te gaan

Een gewoonte betekent: een vanzelfsprekende regelmatigheid. 

Ofwel: je hoeft er weinig moeite voor te doen en je doet het  

bijvoor beeld elke week. 

Maak er een gewoonte van met je kind naar buiten te gaan - naar  

het bos, naar de duinen, naar het water of door de weilanden. 

Nederland is prachtig!
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Je ziet het voor je ogen gebeuren. Het is alsof er elektriciteit in de lucht 

hangt. Je ziet hoe je lieve kind z’n armen stijf en verkrampt naast zijn lijf 

houdt. Je ziet zijn ogen vuur schieten, hij lijkt voor je gezicht langer te 

worden. Zijn lippen trekken samen, zijn knieën overstrekken. Hij balt zijn 

vuisten tot kanonskogels. Dan begint hij te schreeuwen  een diepe rauwe 

oerschreeuw is het, van boosheid en frustratie, van machteloosheid en 

blinde woede. Het liefst zou hij de wereld in elkaar slaan. De tranen  

springen uit zijn ogen. Hij stampt de trap op en slaat de deur met een 

zwiepende klap dicht. Nog een keer die schreeuw. Dan: stilte.

Kinderen voelen de hele dag van alles  het zijn net mensen. Toch zijn al  

die overweldigende emoties vaak een stuk heftiger dan bij jou of mij.  

Dat komt hierdoor:

 ʟ Kinderen overzien de hele situatie niet altijd en kunnen het daarom 

moeilijk in perspectief plaatsen.

 ʟ Kinderen hebben nog niet zo’n gevoel bij de tijd: elk moment kan 

eindeloos duren in hun beleving.

25 - Wat doe je als je kind heel gefrustreerd en boos is?

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
 ʟ Kinderen hebben minder beschikking over taal en woorden om hun 

ervaringen te duiden en te relativeren.

 ʟ Kinderen leven erg in het moment en ervaren een emotie daarom als 

alles wat er is.

 ʟ Kinderen hebben vaak erg strikte normen, zoals een groot gevoel voor 

rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkheid en ze willen die normen vaak 

ten koste van alles verdedigen.

De gebruikelijke reflex van volwassenen is het wegmaken van al die  

grote emoties.

We zeggen ‘stil maar’, 

we zeggen ‘schreeuw niet zo’, 

we zeggen ‘zo erg was het toch niet’. 

We zeggen ‘stel je niet zo aan’, 

we zeggen ‘ga maar schreeuwen op de gang’, 

en we zeggen ‘genoeg gehuild’. 

We zeggen ‘joh, het is je zusje maar die dat zegt’, 

we zeggen ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, 

en we zeggen ‘als je zo slecht tegen je verlies kunt, moeten we maar geen 

spelletje meer spelen samen!’

Niets helpt  omdat we precies het verkeerde doen.

Je kind heeft geen behoefte aan troost, of aan uitleg, of aan relativering. 

Laat staan dat het behoefte heeft aan straf, isolatie of afwijzing.
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In de momenten waarop je kind zo 

emotioneel is, word je als opvoeder  

het meest getest. Het kan heel heftig  

en indringend zijn om je kind zo overstuur 

te zien, helemaal als het vaker gebeurt. 

De situatie vraagt dus nogal wat van  

je - en doet vooral een beroep op je 

volwassenheid. Dat is meteen ook het 

moeilijkst, want door het extreme gedrag 

van je kind, ben je zelf ook sneller uit 

balans. Voor je het weet, werp je jezelf 

terug in jouw kindpatronen en sta je 

opeens terug te schreeuwen alsof jullie 

even oud zijn. Terwijl: juist op dit moment 

heeft je kind een volwassene nodig.  

Een voorbeeld dat rustig blijft, liefdevol 

aanwezig is, luistert en niet oordeelt.

Reken maar dat het kind zichzelf  

al veroordeelt, daar ben jij helemaal  

niet voor nodig. Aan jou de taak de 

noodzakelijke stevigheid te bieden  

en de grote van de twee te zijn. Ga  

niet mee in de emotie van je kind.  

Als je samen verdrinkt, is er niemand  

om je te redden.

Waarom is dit zo belangrijk? 

|  Soms is niet de situatie het ergste wat je wordt 

aangedaan, maar de eenzaamheid die je voelt  

als je het met niemand kunt delen |

Daarmee leert het: 

Mijn emoties moet ik verstoppen, 

ik mag niet mezelf zijn, 

ik mag niet eerlijk zijn over wat ik voel. 

Uiteindelijk leert het daardoor zelfs: 

Ik ben raar,

niemand begrijpt mij,

ik ben alleen.

Kinderen hebben in eerste instantie slechts behoefte aan één ding: 

erkenning.

Dat hun emotie echt is en gevoeld mag worden.

Dat ze worden gezien, óók op momenten dat het niet goed met ze gaat. 

Dat er van ze wordt gehouden als ze eerlijk zijn.

Dat het oké is om boos, machteloos of gefrustreerd te zijn.

En dat het veilig is bij jou.
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Een simpel gesprek waarmee je je kind 
serieus neemt

De snelste manier om je kind minder overstuur te laten zijn, is door 

bij je kind te zijn in al zijn emotie. Dat is niet hetzelfde als je kind altijd 

maar gelijk geven, een onterechte emotie kan tenslotte nog steeds 

echt worden gevoeld.  

 

De essentie van deze oefening is jouw liefdevolle aanwezigheid,  

door de volledige erkenning en het respect voor de emoties die  

je kind ervaart. Of al die emoties terecht en proportioneel zijn, is  

niet relevant.

Je zult zien dat zo'n gesprek snel beter gaat. Op papier zijn  

de stappen eenvoudig, maar ieder kind heeft zijn eigen, unieke 

benadering nodig. Blijf goed luisteren, kijken en voelen. Durf uit  

te spreken wat je waarneemt. Stel je oordeel uit. Houd je lijf open. 

Dan kan het niet misgaan.

1 Erken het gevoel van je kind

Kind: Waaaaah!

Jij:  Ik zie dat je je heel boos voelt, of 

  Ik zie dat je je heel verdrietig voelt, of 

  Volgens mij zit je ontzettend te balen!

Kind: Jaaaaaah!

Jij:  Ik zie aan je dat je je ontzettend boos voelt.  

  Vertel me hoe dat komt.

Belangrijk

In deze eerste fase geef je woorden aan de emotie: 'boos', 'verdrietig', 

'machteloos'. Laat daarbij zien dat er niets mis is met die emotie. Blijf neutraal, 

maar straal uit dat je benieuwd bent naar je kind en laat merken dat het veilig  

is bij jou.
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2 Erken de oorsprong van het gevoel

Kind: Ik mocht eerst meespelen met Anna en Emma  

  en toen niet meer.

Jij:  Begrijp ik je goed dat je eerst mocht meespelen 

  met Anna en Emma en toen mocht dat niet meer? 

  Daar ben je boos van geworden.

Kind: Ja.

Jij:  Het heeft je boos gemaakt dat zij nu verder  

  spelen zonder jou. Begrijp ik je goed?

Kind: Ja.

Belangrijk

Help je kind zijn boosheid te verwoorden en te begrijpen. Doe dit heel 

letterlijk: herhaal simpelweg zijn eigen verklaring in dezelfde woorden en  

vraag of jouw herhaling klopt. Door letterlijk te herhalen, stap je in de 

emotionele wereld van je kind waardoor het zich begrepen en erkend  

voelt. Hierdoor val je de oorzaak van de emotie niet aan ('Wat zijn Anna  

en Emma toch stom!'), maar sta je enkel stil bij de huidige emotie. Veel 

kinderen kalmeren in deze fase.

3 Wees aanwezig

Jij:  Ik zie aan je dat je daar boos van werd. Ik ben nu  

  bij je. Je bent niet alleen. Is er nog meer?

Kind: Ik mocht de vorige keer ook al niet meespelen.

Jij:  Begrijp ik je goed dat je de vorige keer ook niet  

  mocht meespelen? En omdat dit nu weer niet  

  mag, ben je heel boos.

Kind: Ja.

Jij:  Goed. Ik zou me misschien als ik jou was ook  

  boos gevoeld hebben. Is er nog meer?

Belangrijk

Doe hier twee dingen. Zeg je kind dat hij niet alleen is in zijn lastige  

emotie. Wees bij hem in zijn boosheid. Vraag daarna: is er nog meer?  

Laat zo zien dat je kind jou alles kan vertellen: ik snap je, ik luister graag  

naar je. Door deze vraag kom je dichter in de buurt van de werkelijke  

reden van de boosheid, in plaats van dat je blijft hangen bij de toevallige 

druppel die de emmer doet overlopen.
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4 Onderzoek de diepere reden

Kind: Ik mag bijna nooit meer meespelen.

Jij:  Dankjewel dat je me dat vertelt. Ik kan me goed  

  voorstellen dat je je boos voelt. Begrijp ik je goed  

  dat je bijna nooit meer mag meespelen, de  

  vorige keer niet mocht meespelen en nu ook niet  

  mag meespelen? Hoe voelt dat voor je?

Kind: Ja. Ik ben bang dat ze me stom vinden.

Jij:  Je mag nooit meer meespelen en daardoor ben  

  je bang dat ze je stom vinden. Begrijp ik je goed?

Kind: Ja.

Belangrijk

Bedank je kind voor zijn openheid. Erken het gevoel en de oorzaken daarvan. 

Vraag naar het diepere gevoel waardoor je kind zo heftig op deze gebeurtenis 

reageert. Erken ook dit diepere gevoel.

5 Onderzoek de alternatieven

Jij:  Hoe voel je je nu je me dit allemaal hebt verteld?

Kind: Wel oké.

Jij:  Fijn. Dankjewel dat je me dit hebt verteld.  

  Zullen we eens kijken of we samen een oplossing  

  kunnen verzinnen?

Kind: Ja.

Jij:  Wat kunnen we bedenken?

Belangrijk

Rond het gesprek voor nu af en bevestig dat het goed is dat je kind dit met  

je deelt. Verzin vervolgens samen een alternatief en laat het initiatief verder  

bij je kind.

6 Reflecteer op je eigen rol

Als je kind is gekalmeerd en misschien weer kan spelen, evalueer dan nog 

even wat er zojuist is gebeurd. Welke woorden of aanrakingen werkten goed? 

Waar sloeg je de plank mis? Ging je te snel of was er ruimte genoeg? Kun je 

iets leren uit deze situatie om je kind er de volgende keer minder diep in zijn 

emotie te laten vallen?
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Geheimen zijn leuk. Het is superspannend als je weet dat mama een mooi 

boek voor haar verjaardag krijgt, maar mama weet dat zelf nog niet. Samen 

een geheim hebben versterkt de onderlinge band, vergroot het vertrouwen 

en geeft je kind een gevoel ertoe te doen. Daarnaast zal je kind, als alles goed 

gaat, vanzelf geheimen voor je krijgen. Hij wordt verliefd, hij doet onhandige 

dingen, hij probeert eens wat  en de laatste die het hoort ben jij. Uit 

onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ouders op seksueel gebied gemiddeld een 

jaar achterlopen op de werkelijke ontwikkeling van hun kind. Mocht je net 

denken: mijn kind gaat voor het eerst met iemand zoenen, dan is dat 

ondertussen al ongeveer een jaar aan de gang.

Maar niet alle geheimen zijn fijn. Je kind kan rondlopen met geheimen die 

als vogeltjes van droefheid nestjes hebben gebouwd in zijn haar. Omdat hij 

ergens wordt buitengesloten of wordt gepest. Omdat hij zich zorgen maakt 

over school, of over jou, of over iets anders. Omdat er iemand is die aan hem 

zit en hem manipuleert daar nooit over te spreken. Dat soort geheimen 

draagt een kind met zich mee en vaak heb je niets in de gaten. Soms voel je 

iets  en loop je tegen een muur aan. 

Het helpt als je kind weet dat het veilig is bij jou en dat geheimen leuk horen 

te zijn. Anders kun je ze beter niet hebben.

26 - Hoe je je kind helpt zijn geheimen te delen

Een vogeltje van droefheid 
bouwt een nestje in je haar
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Giftige geheimen zijn loodzwaar. Iets 

dragen wat alleen jij weet, kan je 

hopeloos in de weg zitten als je vrij en 

ontspannen wilt leven. Niet alleen omdat 

het vermoeiend is om steeds op je hoede 

te moeten zijn of je niet wordt doorzien, 

maar vooral omdat er iets nog veel 

ingrijpenders onder zit: je wijst jezelf af.

 

Met elk geheim dat je bij je draagt, zeg je 

namelijk tegen jezelf: dat mag er niet zijn. 

Dat stuk van jezelf moet je verstoppen. 

Waarmee je eigenlijk zegt: ik mag er niet 

zijn. Hoe meer geheimen je bij je draagt, 

hoe minder van jezelf je met de wereld 

deelt en hoe kleiner je jezelf uiteindelijk 

houdt. Vaak heel verklaarbaar uiteraard, 

want angst en schaamte en pijn zijn 

ijzersterk, zolang je ook maar kunt zien 

welk harnas je ervan hebt gemaakt. 

Uiteindelijk brengt openheid je verder, 

omdat alleen in het licht de dingen 

kunnen groeien. Pas als je kunt zien dat  

er niet van je wordt gehouden ondanks 

alles, maar juist dankzij alles, ben je vrij.

Waarom je geen giftige geheimen wilt hebben

|  Geheimen horen leuk te zijn, anders kun je ze beter 

niet hebben |
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Goede geheimen en giftige geheimen

Leer je kind het onderscheid tussen onschuldige, goede geheimen 

(zoals een cadeautje of een verrassing) en giftige geheimen  

(zoals schaamtevolle gebeurtenissen of dingen waar je kind onder 

sociale druk van een volwassene of een groep kinderen niet over  

mag praten).

1 Toon elke dag interesse in het leven van je kind. Stel open  

vragen en vraag door. 

2 Laat zien dat je luistert en niet oordeelt over wat je hoort.  

Wees nieuwsgierig. Straal uit dat je wanneer het bijvoorbeeld  

over conflicten met vrienden gaat, je nooit zomaar zult  

ingrijpen en je kind voor gek zult zetten. 

 

Deel geregeld hoe je zelf een vergissing hebt gemaakt,  

ruzie hebt gemaakt of iets schaamtevols hebt gedaan - en  

hoe je dat hebt opgelost. 

 

De eerste twee stappen zet je elke dag, ook als er geen sprake is 

van geheimen. Hiermee maak je het je kind makkelijker om naar  

je toe te komen als er wel wat is. 

3 Bespreek samen wat goede geheimen zijn en wat giftige 

geheimen zijn en vul onderstaande lijstjes aan. Er is per categorie 

een helpende vraag om je kind te laten vertellen. Maak heel 

duide lijk dat wat je kind je ook vertelt, het bij jou veilig is. Je vertelt 

het niet door en je wordt niet boos. Houd je daar ook aan. Komt 

er iets uit wat je per se wilt delen met anderen, bespreek dit dan 

eerst met je kind. 

 

Voor goede geheimen:  

'Wat ik leuk vind om niet aan mama of papa te vertellen is …' 

 

Voor giftige geheimen:  

'Ik zou willen dat mijn mama of papa wist dat …'
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Goede Geheimen

 · Mijn tekening voor 

Vaderdag.

 · De geheime club  

die ik met mijn 

vriendinnen heb.

 · Ik mocht extra lang 

opblijven.

 · Ik ben verliefd. 

 ·

 ·

 ·

Giftige Geheimen

 · Ik heb geld uit je 

porte monnee gehaald.

 · 'Oom Peter' wil aan 

me zitten.

 · Ik schaam me zo voor 

hoe ik eruitzie.

 · Mijn vrienden willen 

dat ik iets doe wat  

niet mag.

 ·

 ·

 ·

27 - Hoe help je je kind geen perfectionist te worden?

De laagste levensstandaard

Kinderen luisteren niet naar wat je zegt, ze kijken naar wat je doet.

Dus wanneer jij dit boek als een bijbel naast je eigen opvoeding legt en jezelf 

steeds afvraagt: ‘Doe ik het wel goed?’ dan leert je kind vooral dit:

 ʟ In het leven word je steeds beoordeeld.

 ʟ Het is moeilijk het goed te doen.

 ʟ Het is normaal jezelf af te wijzen.

 ʟ Het leven is ingewikkeld.

 ʟ Leren is lijden en oefenen is falen.

Natuurlijk wil je dit niet leren aan je kind; het is een rechte lijn naar 

perfectionisme (en daarmee voor veel mensen naar zelfafwijzing,  

burnout en zelfs depressie). Perfectionisme is de laagste levens  

standaard, omdat je op zoek bent naar een niveau dat je nooit zult  

bereiken. Het is een frustratiegarantie.

Daarom: wees een beetje mild voor jezelf. 

Faal openlijk. Lach om jezelf. Probeer het opnieuw.

Je kunt je kind beter leren het nogmaals te proberen dan dat alles in  

één keer moet lukken.
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Je maakt fouten. Gelukkig maar, want  

dan vormt je kind karakter en heeft het 

iets om zich tegen af te zetten. Als je  

een kind 'perfect' opvoedt, verpest je het.  

Dus voel je vrij.

Maar hoe ga je met dat eeuwige 

schuldgevoel om?

 ~ Het helpt om in eerste instantie te  

zien dat je geen slecht mens bent, 

maar een goed mens dat soms iets 

onhandigs doet. Van 'Ik ben een 

slechte moeder.' maak je: 'Ik heb iets 

verkeerd gedaan.' Je isoleert je foute 

keuze en maakt er niet langer je 

identiteit van. Dat geeft veel verlich-

ting. Je bent niet je fouten - dat is een 

onmogelijk vol te houden willekeur, 

want dan zou je net zo goed je 

identiteit kunnen maken van alles  

wat je goed doet.

 ~ Daarnaast laat het simpele feit dat  

je jezelf schuldig voelt al zien dat je 

een goed mens bent. Slechte mensen 

zouden die moraliteit niet hebben en 

er niet bij stilstaan. De paradox is dat 

precies je schuldgevoel een bewijs is 

van je eigen norm. Schrijf eens een 

brief aan jezelf, waarin je jezelf 

expliciet vergeeft (doe de oefening  

op de bladzijde hiernaast). Om ver-

volgens, en dat is het belang rijkste,  

te leren van je vergissing. Zo maak je 

'm namelijk niet opnieuw en heeft je 

fout zin gehad. Bijna elk schuldgevoel 

bevat een unieke kans om jezelf te 

verbeteren.  

 

Schuld verandert hiermee in 

verantwoordelijkheid - en dat  

is precies wat je wilt om je kind  

het goede voorbeeld te geven.

Omgaan met dat eeuwige schuldgevoel

|  Schuldgevoel is voor je geest wat pijn is voor je lijf |

Schrijf een brief aan jezelf

Lieve      

Je bent een geweldige vader/moeder, want        

Ik vergeef je dat je             

         , want       

Je hebt geleerd dat          

Liefs      
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Pas als je van jezelf houdt, kun je van een ander houden. Het lijkt een open 

deur en veel mensen vinden het zelfs arrogant om van zichzelf te houden. 

Alsof liefde een beloning is, die je eerst moet verdienen. Hoe meer je kind 

van zichzelf houdt, hoe kleiner de kans in latere jaren op eenzaamheid, 

somberheid, relatieproblemen, armoede en stress.

28 - Hoe leert je kind groot over zichzelf denken?

Ik hou van mij
Een cijfer voor jezelf

1 Laat je kind deze oefening doen. Het helpt om mee te doen.

2 Vraag je kind zichzelf een rapportcijfer te geven en stel de vraag: Hoe leuk ben jij?

1 = Mislukt 

10 = Perfect 

Ik geef mezelf het rapportcijfer:                   

Heel goed. Je kind heeft zichzelf nu een beoordeling gegeven. Waarschijnlijk heeft  

het net als de meeste mensen geen tien ingevuld. Al hopen we dat natuurlijk wel. 

Dat is interessant!  

Want waarom is een paard als het geboren wordt, gelijk een perfect paard en een duif 

meteen een geslaagde duif? Daar hoeft niets aan gesleuteld te worden. Geen bezoekjes 

aan de psychiater, geen begeleiding, gewoon in een keer goed. Wij mensen redeneren 

meestal heel anders. We kijken vooral naar wat er niet is, naar wat we stom vinden aan 

onszelf - en dat maakt ons een bijzondere uitzondering in de natuur.
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5 Geef je kind het volgende mee:

Heb je nog moeite met deze stap, bedenk dan dat je alle verhalen uit je verleden zelf 

verzonnen hebt. Niet dat er niets heeft plaatsgevonden in jouw leven. Je hebt er alleen  

een eigen versie (en dus een eigen verhaal) van gemaakt. We zijn hier allemaal heel goed  

in. Zet maar eens honderd mensen in een ruimte en laat ze allemaal hetzelfde meemaken.  

Het maakt niet uit wat het is. Ze zullen een week later allemaal een andere versie vertellen 

van wat er is gebeurd. Liegen ze? Nee, ze vertellen hún versie van het verhaal. Elk verhaal  

is daarmee tegelijkertijd waar en niet waar.

Nu je weet dat wij eigenlijk wandelende verhalenmachines zijn, gaat het je enorm  

helpen om jezelf vanaf nu alleen nog maar positieve en krachtige verhalen cadeau  

te doen. Het is echt niet veel meer dan een keuze. Dus begin met het upgraden van  

het verhaal over jezelf.  

6 Geef jezelf een fantastisch cijfer. Schrijf je nieuwe super getal nog eens op. 

Hoe dikker de stift, hoe beter!

Mijn supergetal:                       

7 Hang jouw nieuwe supergetal op in je slaapkamer, zodat je het vaak ziet. Gebruik je 

fantasie om het zo zichtbaar mogelijk te doen. Alles werkt, van een post-it tot felroze 

stift.

Elke morgen en elke avond kijk je als vanzelf even naar dit grandiose getal. Glimlach als 

je ernaar kijkt. Je zult zien dat het snel zal wennen. Als het getal een beetje te comfortabel 

begint te voelen? Dan zet je er gewoon nog een paar nullen achter...

3 Nu terug naar de oefening. Wat je kind ook heeft ingevuld, vraag of je kind het cijfer 

door wil krassen en het wil veranderen in een belachelijk hoog cijfer. Bijvoorbeeld 

62.000.000 of iets anders idioot groots.

4 Bespreek samen: zie je dat enorme getal staan? Dat ben jij. Dat is net zo waar als wat  

je eerst hebt opgeschreven – het is alleen veel leuker en fijner om naar te kijken. Kijk 

maar eens hoe het voelt als je in plaats van een zesje een 62.000.000 bent.

 

Het werkt meteen. Geen therapie voor nodig!

Het maakt niet uit of je kind het nieuwe cijfer meteen gelooft. Beter zelfs van niet.  

Dat betekent dat hij er nog even aan moet wennen. Het is leuk als je kind zichzelf 

verbaast. Want dat dat gaat gebeuren, staat vast. Misschien ervaart hij zelfs al stiekem  

een glimlach in zichzelf bij de gedachte aan zijn nieuwe cijfer.

Mijn rapportcijfer nog eens:                   

Mijn nieuwe rapportcijfer:                    

|  Op de dag dat je geboren bent, ben je al perfect. 

Daar hoef je niks meer voor te doen |
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Het idee achter deze oefening is dit:  

je hele leven hebben mensen verhalen 

aan je verteld. Sommige geloof je, andere 

leg je naast je neer. De verhalen die je 

keer op keer hoort, blijven logischerwijs 

beter plakken en vroeg of laat heeft dit 

verhaal zich als jouw waarheid in je 

genesteld. Je bent stiekem je eigen 

verhaal geworden. Als je bijvoorbeeld in  

je pubertijd een paar keer een blauwtje 

hebt gelopen en je bent harteloos 

afgewezen, is de kans heel groot dat je 

bent gaan geloven dat je misschien niet 

veel waard bent. Dat je misschien niet 

mooi genoeg of goed genoeg bent. Je 

hebt jezelf als het ware een lager cijfer 

gegeven en bent genoegen gaan nemen 

met minder.

Omdat er de hele dag verhalen tegen je 

kind worden verteld - en letterlijk nu ook 

weer - is het van groot belang dat het 

leert inzien dat het slechts verhalen zijn 

en dat je kind kan kiezen welke verhalen 

het zichzelf wil vertellen. De meeste 

verhalen zijn namelijk onzin. 

Waar het om gaat is dat je kind zichzelf 

een geweldig verhaal vertelt en dat het 

dat steeds weer blijft herhalen.

Wandelende verhalenmachines

29 - Hoe leert je kind dat een kleine gebaar juist heel groot is?

De hand van broeder Carlos

Jaap duikt de zee in en hoort ‘krak’. Meteen weet hij dat het mis is. Hij kan 

zijn armen en benen niet meer bewegen en drijft hulpeloos met de golven 

mee. Bij het duiken raakt zijn hoofd een rotsblok en breekt Jaap zijn nek.  

Net op tijd  vlak voordat de golven hem meenemen  wordt hij door een 

oplettende Portugees uit het water gevist. Dwarslaesie.

In het ziekenhuis slaat de paniek toe. Stel je voor: daar lig je dan. In een 

vreemd land, met een vreemde taal, in een vreemd lichaam. Helemaal alleen. 

Jaap schreeuwt het uit, van wanhoop, van verdriet en angst. Niemand komt. 

Dus Jaap schreeuwt harder  ze kunnen hem door het hele ziekenhuis horen. 

De deur gaat open en een verpleegster loopt naar zijn monitor. Ze checkt  

de grafiekjes, draait aan een knop en verdwijnt weer. Er komen hier elke  

dag duikslachtoffers. Dat weten ze nu wel. Jaap voelt zich eindeloos alleen.

|  Met het helpen van een ander, 
helpen we uiteindelijk onszelf | 
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Die nacht, tijdens een nieuwe paniekaanval, is daar opeens broeder Carlos. 

Hij heeft Jaap nog niet eerder gezien, maar doet iets wat tot nu toe nog 

niemand deed: hij leeft zich in. Carlos kijkt naar Jaap en ziet hem echt,  

met al zijn angst en onzekerheid. Hij legt zijn hand op Jaaps schouder en 

zegt: ‘It’s okay.’

 

Voor Jaap is het een verschil tussen leven en dood. Iemand die ziet dat hij er 

is. Iemand voor wie het ertoe doet. Carlos heeft niet eens in de gaten hoe 

bijzonder het is wat hij doet: hij doet gewoon zijn werk. Maar voor Jaap heeft 

hij iets groots gedaan: hij gaf hem precies de goede aandacht, toen hij die  

het hardste nodig had.

Op de lange termijn word je het meest 

gelukkig als je van waarde kunt zijn voor 

anderen. Helpen maakt gelukkig, ook als 

het om zogenaamd piepkleine gebaren 

gaat. Jaap Bressers noemt het bijzondere 

moment van de hand van zijn verpleger 

op zijn schouder een Carlosmomentje.  

Hij zegt: 'Iedereen kan een Carlos voor 

een ander zijn. Het gaat niet om grote 

dingen. Het gaat juist om ogenschijnlijk 

kleine dingen die weinig moeite kosten. 

Het gaat om aandacht. Inlevingsvermogen.  

Er echt even voor elkaar zijn. Want juist  

in die kleine Carlosmomentjes, zit het 

allergrootste.' 

Mooie voorbeelden vind je op: 

carlosmomentjes.nl

Wat zijn Carlosmomentjes?

Voor wie kun jij een Carlos zijn?

Laat je kind deze oefening zelf doen. Hij kiest de namen en de handeling. Alles 

is goed. Het gaat niet werkelijk om deze mensen of activiteiten, het gaat erom 

dat je kind gaat ervaren dat het zelf gelukkig wordt als het een ander helpt. 

Zodat het daarna spontaan zal gaan en niet langer 'met voorbedachte rade'.

Schrijf hieronder een paar namen op van mensen die jouw hulp kunnen 

gebruiken en wat je voor ze kunt betekenen. Als niet alle namen hieronder 

passen, pak er dan een vel papier bij en hang het op een zichtbare plek.

Naam:                 

Wat ik ga doen:               

Naam:                 

Wat ik ga doen:               

Naam:                 

Wat ik ga doen:               
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Toen onze kinderen oud genoeg werden om zakgeld te krijgen, hebben  

we daar best een tijdje over gepiekerd. Niet eens over het bedrag of over  

de frequentie, dat vonden we simpel: ze krijgen een euro per week, in  

echte Nederlandse euro’s die ze vast kunnen houden en in een spaarpot 

kunnen doen. 

 

Wat we er lastig aan vonden, is dat we dat zakgeld graag wilden gebruiken 

om ze iets te leren over geld. Hoe werkt geld? Hoe kun je ontspannen 

omgaan met geld? Hoe zorg je dat je geen stress krijgt van geld  en liever 

helemaal geen geldproblemen? 

We hebben dat zelf nooit op school geleerd en het heeft ons dus veel 

gestruikel gekost voordat we het een beetje snapten. Bovendien zijn we 

duidelijk niet de enige. Misschien herken je het zelf. Omdat je stress hebt om 

geld. Geen financieel overzicht hebt. Of vaak te weinig geld. De ‘financiële 

intelligentie’ van veel mensen is laag en dat betekent bijna altijd gedoe.

30 - Hoe gaat je kind verstandig om met geld?

Money money money,  
it's so funny Geld is taboe. Het is erg ongebruikelijk om met kinderen te bespreken wat  

je verdient, of je geldzorgen hebt, hoe het zit met erfenissen, hypotheken, 

schulden en creditcards. Dat is prima: ze hebben nog een heel leven om zich 

daar druk over te maken. Toch kent die aanpak ook een risico. Doordat je 

kind niets leert over geld  en het daardoor een donkere magische kracht 

blijft waar veel belang en lading aan vastzit, maar die ook niet helemaal 

begrepen wordt  zijn geldproblemen vaker erfelijk dan je zou willen.

Praat dus over geld met je kind, in positieve termen. Wees er transparant 

over dat het leven geld kost en dat je, in de meeste gevallen, moet werken  

om dat geld te verdienen. Leer ze dat geld een creatieve kracht is, waar je 

hele mooie dingen mee kunt doen en ook hele lelijke. Leer ze dus hoe ze  

het bewust en constructief kunnen uitgeven.

Wij hanteren thuis het simpele systeem van de Amerikaanse geldspecialist  

T. Harv Eker, die zegt dat je je verdiensten moet ‘bestemmen’. Bepaal vooraf 

waar het heen gaat, in vaste percentages van je inkomen. Niet de hoogte van 

het bedrag is daarbij belangrijk, maar de gewoonte om dit gestructureerd te 

doen. Het kan met een duizend piek in de week, maar ook als je net als onze 

kinderen één enkele euro te besteden hebt.

|  Geld zal uitvergroten wat je diep  
van binnen al bent |
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1 50 procent voor Vaste lasten

Hypotheek of huur, eten en drinken, 

verzekeringen, telefoonkosten. Alle 

terugkerende lasten mogen uit deze 

huishoudpot. Geef je er veel meer 

dan 50 procent van je inkomen aan 

uit? Kijk dan eens of je lasten omlaag 

kunnen.

2 10 procent Sparen

Houd elke maand een vast bedrag 

apart voor calamiteiten, zoals een 

kapotte auto of wasmachine en voor 

leuke dingen, zoals vakanties. Blijft er 

dan nog geld over? Leuk voor later.

3 10 procent Investeren

Misschien kun je een stukje van 

je hypotheek of andere schulden 

aflossen, misschien vind je het leuk 

om een onderneming op te zetten 

of in aandelen te handelen: dit potje 

helpt je om later een grote financiële 

buffer te hebben.

4 10 procent Leren

De beste investering is altijd die in 

jezelf. Dus blijf jezelf ontwikkelen,  

volg opleidingen, neem een coach  

en zorg dat je altijd blijft leren.

5 10 procent Spelen

Het leukste potje van de zes mag elke 

maand leeg. Ga naar de film en lekker 

uit eten. Koop die dure schoenen voor 

jezelf. Geef een feestje. Beloon jezelf 

elke maand voor al het werk dat je 

verzet.

6 10 procent Weggeven

Geld maakt niet gelukkig, blijkt 

uit onderzoek, behalve als je het 

weggeeft. Maak er dus een gewoonte 

van je inkomen te delen met goede 

doelen, de buurt, de sportvereniging, 

de basisschool of wat voor jou ook 

maar goed voelt.
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T. Harv Eker zegt: verdeel je geld over zes potjes. Doe dat meteen op het moment dat het 

binnenkomt. Zo krijg je rust en overzicht, ervaar je sneller grip op je situatie en blijft er 

uiteindelijk ook meer geld over. Fysieke potjes is een beetje onhandig; een bankrekening 

werkt uiteraard hetzelfde.

Drie potjes om mee te oefenen

Voor een kind zijn zes potjes wel wat veel. Je kind heeft geen vaste lasten en 

hoeft ook niet te investeren. Toch wil je dat hij leert dat je elke euro slechts 

één keer kunt uitgeven. Wij doen dat zo.

 › Maak samen drie spaarpotten. 

 › Plak op elke spaarpot een sticker.

Spaarpot: Sparen voor grote dingen.

Plezierpot: Om elke week uit te geven (deze mag leeg!).

Geefpot: Om weg te geven. 

 › Laat je kind bepalen hoeveel geld in welke pot gaat en bespreek  

samen aan welke dingen hij het uitgeeft. Controleer niet, dit is de 

verantwoordelijkheid van je kind en het is nu eenmaal niet langer  

jouw geld.

Het simpele systeem van de zes potjes
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31 - Een brief van de jongeren van Stichting Villa Pinedo

Aan alle gescheiden ouders

Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons 

voelen. Wij zijn de 70.000 kinderen per jaar die op een 

dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan.

Op die dag stort onze wereld in. 

Alles wat veilig en vertrouwd was wordt ineens anders. 

Veel van ons moeten verhuizen, naar een andere school, 

wennen aan jullie nieuwe liefdes en in het ergste geval  

een van de ouders heel erg missen. 

En dat doet pijn.

We willen zo graag allebei onze ouders in ons leven.

Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. 

Twee ouders die staan te juichen langs de lijn, trots zijn 

als we goede cijfers halen en alles willen weten over ons 

eerste gebroken hart. Die samen op de eerste rij zitten 

als we examen doen en liefdevol hun eerste kleinkind 

vasthouden.

Weten jullie wel hoeveel verdriet we soms stiekem hebben? 

Als we de boodschapper moeten zijn. Als we moeten 

luisteren naar de gemene dingen die jullie over elkaar 

zeggen. Als we zien dat jullie elkaar negeren waar we bij 

zijn. Weten jullie wel hoe moeilijk het is om van jullie 

allebei te houden, terwijl dat soms van een van jullie 

niet mag? Dat we dan maar niets zeggen over hoe leuk het 

weekend was?

We voelen ons verscheurd tussen de twee mensen waar we 

zoveel van houden. We voelen ons schuldig als we het leuk 

hebben bij de ander. We voelen ons verantwoordelijk voor 

jullie geluk.

Meestal zijn jullie zelf na een tijdje weer gelukkiger.

Maar voor ons is dat vaak niet zo makkelijk.

Sommigen van ons houden er heel lang last van.
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Villa Pinedo 

De missie van Villa Pinedo is 

dat kinderen van gescheiden 

ouders even gelukkig zijn als 

andere kinderen. Om die missie 

te bereiken, helpen de jongeren 

van Villa Pinedo hen omgaan 

met de nieuwe situatie en alle 

verwarrende en verdrietige 

emoties die daarbij horen.

Villa Pinedo biedt programma's, 

buddy's en begeleiding aan.  

Kijk op: villapinedo.nl

 

De 18-jarige Isa heeft deze 

brief voorgelezen op ons 

Superrelatie Weekend in 2018 

in de Ziggo Dome. Bekijk 

haar bijzondere optreden op: 

365dagensuccesvol.nl/isa

Dus mogen we jullie een paar dingen vragen?

 – Laat ons alsjeblieft geen kant kiezen.

 – Maak geen ruzie waar we bij zijn.

 – Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons.

 – Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.

 – Luister echt naar wat we te zeggen hebben.

 – Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden.

 – Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen.

Een scheiding voelt als een veilig huis dat ineens 

helemaal verbouwd wordt. Muren eruit, nieuwe vloer

bedekking, ander behang. Eerst is het een grote puinhoop 

en dan komt er heel langzaam iets moois tevoorschijn.  

Laat ons rustig mee verven en vraag ons wat we van het 

uitzicht vinden.

Zo bouwen we met jullie samen aan een nieuw huis. Met hier 

en daar een barst of een kapotte dakpan. Maar wel warm, 

veilig en stevig. Een plek waar wij ons weer thuis voelen.

De sleutel hebben jullie net gekregen.

Namens alle kinderen van gescheiden ouders,

dankjewel.
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Zin in een bijzondere oefening? Vraag je kind dan dit te doen:

Ga met je beide voeten stevig op de grond staan. Adem langzaam in en uit  

en laat je armen langs je lijf hangen. Richt dan je rechterarm op en wijs in 

een rechte lijn naar een punt voor je neus aan de horizon. Beweeg je arm nu 

langzaam naar rechts, volg de horizon in een rechte lijn. Je voelt je lichaam 

mee buigen, je schouders, je heupen, je rug. Je arm gaat verder en verder  

tot je niet meer verder kunt. Waarschijnlijk sta je nu in een gekke bocht. 

Onthoud tot hoe ver je bent gekomen: welk punt wijst je vinger aan?

Beweeg langzaam terug en laat je armen weer naar beneden hangen. Sluit  

je ogen. De volgende stap doe je alleen in je fantasie: je armen blijven langs 

je lijf en je maakt niet werkelijk de draai. Dit gebeurt alleen in je hoofd. Sluit 

je ogen en fantaseer dat je opnieuw je arm voor je uitstrekt en wijst naar dat 

ene punt. Fantaseer dat je begint te bewegen, naar rechts, langs de horizon,  

op weg naar dat verste punt. Fantaseer dat je daar aankomt, maar dat je 

makkelijk verder kunt. Je kunt er voorbij. Die grens was geen grens, je komt 

eenvoudig verder. Onthoud het punt waar je in je fantasie bent gekomen.

32 - Hoe je eigen beperkingen vooral in je hoofd zitten

Je kunt meer dan je denkt
Verbeeld jezelf weer terug in je normale houding en fantaseer dan dat je 

boven jezelf hangt. Als een vogel of helikopter zie je jezelf van boven. 

Fantaseer dat je opnieuw je arm uitstrekt, wijst en naar rechts beweegt.  

Je ziet jezelf van boven bewegen, als de wijzers van de klok. Verder en verder. 

Langs het eerste punt, waar je in de realiteit met je vinger bent gekomen. 

Langs het tweede punt, waar je in je fantasie was gebleven. Nog weer verder. 

In je fantasie kom je weer terug, doet je armen langs je lijf en opent dan   

in het echt  je ogen.

Nu heb je drie keer die beweging gemaakt: een keer in het echt en daarna 

twee keer in je verbeelding. Tijd voor het slotstuk. Adem in en uit en sta 

stevig op de grond. Doe nu weer werkelijk je rechterarm naar voren en wijs 

naar je beginpunt. Beweeg je arm langzaam naar rechts, verder en verder,  

en verder. En verder.

Bij vrijwel alle kinderen komt hun arm nu een enorm stuk verder dan ze in 

hun eerste poging voor elkaar kregen: net konden ze onmogelijk voorbij hun 

eindpunt, nu glijden ze er eenvoudig langs. De draai is veel groter geworden.

Sta samen stil bij deze les. Wat is er nou zojuist gebeurd? Je kon veel verder 

dan je de eerste keer kon! Maar ook: blijkbaar helpt het om een mooie grote 

(onmogelijke?) verbeelding te hebben. 

Misschien kun je meer dan je denkt, als je het maar durft te fantaseren.

|  De grenzen van je verbeelding bepalen  

de grenzen van je leven | 
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Van sommige emoties vind je misschien dat je ze niet mag hebben.  

Spijt is zo’n ongewenste emotie. Je vindt spijt zinloos omdat je de situatie 

toch niet meer kunt veranderen. Hetzelfde geldt voor jaloezie. In Disney

films zijn jaloerse mensen vaak groen en kwaadaardig. Niemand zegt graag 

over zichzelf dat hij jaloers is. Of heimwee heeft. Ook zo’n emotie in het 

verdomhoekje. Want stiekem vind je heimwee kinderachtig. En daarom  

doe je alsof het er niet is als je in een treurig hotel ver van huis zit. Je mag  

die emoties niet van jezelf hebben en als je ze per ongeluk toch hebt,  

stop je ze weg.

Het wordt een stuk leuker als al die zogenaamd negatieve emoties niet  

langer over het verleden gaan, zoals spijt of nostalgie, of over wat er nu  

niet is, zoals bij heimwee en jaloezie. Want in werkelijkheid gaan die  

emoties over je toekomst.

Probeer eens of het lukt om zo’n gevoel te zien als een enorme bron  

van informatie. Die ‘negatieve emoties’ maken namelijk genadeloos  

duidelijk waar je behoefte aan hebt.

33 - Hoe elke negatieve emotie positieve informatie bevat

Het grote groene monster

Spijt is niets anders dan een omgekeerd verlangen. Je bent alleen jaloers  

op mensen die iets hebben, kunnen of doen wat je zelf ook zou willen.  

Je hebt alleen heimwee als je liever op een andere plek bent, en je wordt 

alleen nostalgisch als je in een andere situatie wilt zijn dan je nu bent.  

Die emoties maken je bewust van een vraag die je jezelf misschien zelden 

stelt: hoe wil je dat je leven is? Waar verlang je naar?

Wanneer je ziet dat ook negatieve emoties, positieve informatie bevatten, 

zijn ze meteen een stuk minder erg.

|  In alle jaloezie zit een  
verlangen verstopt |
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Wat zou je kunnen doen om die verlangens werkelijkheid  

te laten worden?

Ga samen op zoek naar de eerste kleine stap die je kind kan  

zetten om zijn dromen uit te laten komen.

Verlangen:                     

Eerste kleine stap:                   

Verlangen:                     

Eerste kleine stap:                   

Verlangen:                     

Eerste kleine stap:                   

Ontdek de verlangens van je kind

Waar ben je jaloers op?

Bedenk samen drie dingen (mensen, kwaliteiten, spullen of wat dan 

ook) waar je kind jaloers op is. Onderzoek welk verlangen van je kind 

hieraan ten grondslag ligt.

Jaloers op:         Verlangen:            

Jaloers op:         Verlangen:            

Jaloers op:         Verlangen:           

Waar heb je spijt van?

Schrijf samen drie gebeurtenissen, woorden, keuzes, ruzies of wat 

dan ook waar je kind spijt van heeft.

Spijt van:         Verlangen:            

Spijt van:         Verlangen:            

Spijt van:         Verlangen:           
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Toen onze goede vriend Jip kanker kreeg en ziek werd, zei hij tegen  

iedereen die het horen wilde: 

Dit is geen generale repetitie. 
Dit is je leven. 
Het gaat sneller dan je denkt en het is voorbij voordat je het weet.
Ga ervoor.

Op zijn afscheidsceremonie in maart 2012 keken wij elkaar aan en wisten we: 

dit wordt ons levenswerk. Dit verhaal moet verteld worden. In de jaren 

daarvoor had Jip ons keer op keer door elkaar geschud: doe je waar  

je werkelijk blij van wordt? Waar besteed je je tijd aan? Is dit jóuw leven?

We kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk geen idee hadden hoe je dat 

doet, een fijn en gelukkig leven leiden. We deden maar wat. We hadden stress 

en gedoe, rommelden in onze relaties en voelden ons vaak moe.  

Maar nergens hadden we geleerd hoe het wél moest. 

34 - Hoe word je sterker dan de tegenslag in je leven?

De vier ingrediënten voor  
de allerbeste taart

We ontdekten dat er vier gebieden zijn die bepalen of je in je leven geluk 

ervaart. Natuurlijk bestaat je leven uit wel meer dan vier gebieden, maar  

die zijn niet allemaal even invloedrijk. 

Deze zijn dat echter wel:

1 Je gezondheid (in je lijf en in je hoofd).

2 Je relaties.

3 Je werk (voor kinderen: je school).

4 Je geld.

Werk & 
School

Geld Relaties

Gezondheid
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Jip zei: 'In het leven krijg je cadeaus  

waar je niet op zit te wachten. Je kunt 

daar op twee manieren mee omgaan.  

Pak je het cadeau niet uit en loop je 

ervoor weg? Of pak je het wél uit en  

word je er sterker van?' 

Psychologen maken onderscheid  

tussen je draaglast (de hoeveelheid 

problemen die je op je schouders hebt)  

en je draagkracht (de hoeveelheid 

problemen die je aankunt). Je snapt onze 

voorkeursroute: vergroot je draagkracht. 

Daarmee kun je ook de grotere problemen 

in je leven beter aan. De vier gebieden/

ingrediënten die we hier introduceren, 

helpen je kind rechtstreeks met het 

vergroten van zijn draagkracht. Daarmee 

is het beter opgewassen tegen alle lelijke 

cadeaus van het leven.

Een krachtige positieve invloed op  

je draagkracht heeft:

 ~ Voldoende rust en ontspanning.

 ~ Zelfreflectie en relativering.

 ~ Een sterke sociale kring, zoals ouders, 

vrienden en een goede relatie met 

school.

 ~ Een ontspannen relatie met geld.

 ~ School of werk als energiebron om 

creativiteit kwijt te kunnen.

Draagkracht en draaglast

Wij pakken elke paar maanden deze vier gebieden erbij en onderzoeken dan 

bij onszelf: hoe staat het ervoor? Wat kan er beter? Waar ben ik juist blij mee? 

We geven een rapportcijfer tussen de een en de tien op elk gebied en 

daarmee hebben we genadeloos op een rijtje waarmee we aan de slag willen.

Het is belangrijk dit inzicht aan kinderen te leren. 

Ze leren zo de werkelijkheid onder ogen te zien, ook als die niet zo leuk is. 

Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. 

Ze leren dat de verschillende gebieden elkaar beïnvloeden. 

En ze leren dat er altijd manieren zijn om iets beter te maken.

|  Je wilt niet dat je leven makkelijker wordt,  

je wilt dat jij sterker wordt |
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Magisch ingrediënt 2: De mensen om je heen  Rapportcijfer:    

 · Heb je het fijn thuis?            Ja  Nee 

 · Heb je leuke vrienden en vriendinnen?      Ja  Nee 

 · Kun je helemaal jezelf zijn?          Ja  Nee 

 · Kun je met bepaalde mensen over dingen praten  

die je lastig vindt?            Ja  Nee 

 · Voel je je soms vervelend bij vrienden of familieleden?  Ja  Nee 

 · Met welke mensen zou je meer tijd willen doorbrengen?

Dit gaat heel goed bij dit ingrediënt:                 

Dit kan ik/kunnen we samen veranderen bij dit ingrediënt:          

De Taart van je leven

Om de lekkerste Taart van je leven te kunnen bakken, heb je vier Magische 

ingrediënten nodig. Maar soms zijn die ingrediënten op. Of zijn ze niet goed 

meer. Of is er iets anders mee. Daardoor smaakt de hele taart meteen niet 

meer zo lekker. Eén simpel ingrediënt heeft invloed op de hele taart. Kijk 

daarom samen naar je ingrediënten. Kijk of ze nog goed zijn. En geef ze een 

rapportcijfer. Kijk welk ingrediënt nu de slechtste invloed heeft op de rest  

van de taart en wat je kunt doen om dat te veranderen. 

Magisch ingrediënt 1: Je gezondheid    Rapportcijfer:    

 · Voel je je fit en vol energie?          Ja  Nee 

 · Heb je zin om 's ochtends je bed uit te komen?    Ja  Nee 

 · Slaap je goed en genoeg?          Ja  Nee 

 · Pieker je veel?             Ja  Nee 

 · Vind je jezelf leuk?            Ja  Nee 

Dit gaat heel goed bij dit ingrediënt:                 

Dit kan ik/kunnen we samen veranderen bij dit ingrediënt:          
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Magisch ingrediënt 4: Je zakgeld      Rapportcijfer:    

 · Ben je blij met het zakgeld dat je krijgt?      Ja  Nee 

 · Vind je geld iets leuks of iets stoms?       Ja  Nee 

 · Vind je het makkelijk om wat leuks voor jezelf te kopen? Ja  Nee 

 · Heb je iets waarvoor je spaart?         Ja  Nee 

 · Vergelijk je jezelf veel met anderen en helpt dat je?   Ja  Nee 

Dit gaat heel goed bij dit ingrediënt:                 

Dit kan ik/kunnen we samen veranderen bij dit ingrediënt:          

Magisch ingrediënt 3: Je school      Rapportcijfer:    

 · Ga je graag naar school?          Ja  Nee 

 · Heb je het gevoel dat je wat leert?        Ja  Nee 

 · Vind je dat je voldoende hulp krijgt?       Ja  Nee 

 · Kun je op school dingen doen die je leuk vindt?    Ja  Nee 

 · Is school te moeilijk, te makkelijk of precies goed voor je?

Moeilijk    

Makkelijk       

Precies goed  

Dit gaat heel goed bij dit ingrediënt:                 

Dit kan ik/kunnen we samen veranderen bij dit ingrediënt:          

Bespreek samen 

 · Hoe lekker is jouw taart?

 · Welke dingen kunnen we nu aanpakken om over een tijdje een nog lekker

dere taart te bakken?

 · Plan daarna meteen met elkaar wanneer je weer een nieuwe taart gaat 

maken, met de ingrediënten die dan beschikbaar zijn.



170 171

Veel volwassenen bereiken per ongeluk vanaf hun veertigste een staat van 

terminale serieusheid. We vergeten te spelen. We vergeten te fantaseren.  

We vergeten te bouwen en te rennen en te kleien en te zingen. Terwijl dat  

het leukste is wat er bestaat. Speel met je kind, lach samen en maak iets 

moois van de minuten samen. 

De essentie van deze oefening zit ’m niet in wat je doet. Alles is goed, zolang 

jij het maar met volledige liefdevolle aandacht met je kind samen doet. Laat 

je kind het initiatief nemen en volg. Doe mee, zeg ‘ja’ en word onderdeel van 

de sprookjeswereld van je kind.

Leg dit boek weg.

Vraag wat je kind wil doen en ga dat samen doen!

35 - Hoe maak je mooie minuten samen?

Weg met dit boek!

Alles is goed, zolang je het maar 
samen doet

 · Bouw een prachtig kasteel, een eindeloze treinbaan of een stoere hut 

onder het bed.

 · Ga samen de planten water geven in de tuin.

 · Leer een goocheltruc.

 · Bouw een kartonnen dinosaurus.

 · Maak samen een lange wandeling of ga een lekker stuk fietsen.

 · Doe een spelletje.

 · Maak een mooie tekening.

 · Ga naar de speeltuin en klim bovenin het klimrek.

 · Maak een mooi kunstwerk van schoenendozen, wc-rollen en  

oude verpakkingen.

Probeer een paar uur per week, zonder agenda, zonder afleiding, samen 

met je kind te zijn. In volledige aandacht voor elkaar en dat wat er is.  

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Het hoeft niet groots en 

meeslepend te zijn. Samen gras maaien is genoeg. Je zult zien dat later  

al die kleine dingen, stiekem de grote dingen waren.
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Growth

 ~ Ik kan alles leren wat ik wil.

 ~ Als ik gefrustreerd ben, zet ik door.

 ~ Ik daag mezelf uit.

 ~ Als ik faal, leer ik.

 ~ Vertel me dat ik mijn best doe.

 ~ Als jij succes hebt, inspireert me dat.

 ~ Mijn houding/inspanning bepalen mijn lot.

Fixed

 ~ Ik kan het of ik kan het niet.

 ~ Als ik gefrustreerd ben, geef ik op.

 ~ Ik hou niet van uitdagingen.

 ~ Als ik faal, ben ik een sukkel.

 ~ Vertel me dat ik slim en knap ben.

 ~ Als jij succes hebt, ben ik bedreigd.

 ~ Mijn kwaliteiten bepalen mijn lot.

Welke mindset heeft je kind (en welke heb je zelf)?
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De Amerikaanse psychologe Carol Dweck ontdekte dat kinderen  

op groeien met een van deze twee mindsets: een ‘vaststaande’,  

fixed mindset of een ‘op groei gerichte’, growth mindset. Die twee  

mindsets maken een enorm verschil in de manier waarop kinderen  

leren, uitdagingen aangaan, zichzelf ontwikkelen, omgaan met tegenslag  

en nieuwe dingen proberen. Kinderen met een fixed mindset zien hun 

intelligentie en kwaliteiten als iets dat vast staat, waar kinderen met een 

growth mindset zien dat ze kunnen leren. Daardoor geven ‘Fixers’ eerder  

op, vermijden ze uitdagingen en ervaren ze stress bij moeilijkheden. 

‘Growers’ daarentegen staan meer open voor kritiek, zien het succes van 

anderen als inspiratie en proberen het vaker opnieuw.

Voor een deel is deze mindset aangeboren. Toch kun je het als opvoeder 

voldoende beïnvloeden om het te proberen. Over het algemeen zijn  

kinderen  net als volwassenen overigens  met een growth mindset 

gelukkiger, effectiever en meer ontspannen. 

Je dochter zit een krokodil te tekenen. Plotseling smijt ze de stiften over  

de tafel en verkreukelt ze boos haar papiertje. ‘Ik kan dit niet!’ roept ze.  

Je andere dochter zit tegenover haar, met haar eigen stiften en haar eigen 

blaadje, ook een krokodil te tekenen. Ze kijkt verbaasd op van haar tekening 

als haar zus begint te schreeuwen. ‘Ik kan dit ook nog niet,’ zegt ze. Maar  

dan gaat ze rustig verder, met iets wat niet eens in de buurt komt van een 

krokodil.

Een piepklein simpel woordje kan het verschil maken tussen een leven vol 

frustratie, stress en zelfafwijzing enerzijds en een leven vol uitdaging, 

ontdekkingen en groei anderzijds. Dat piepkleine simpele woordje is: nog.

Je ziet het in deze twee zinnen.

‘Ik kan dit niet.’

‘Ik kan dit nog niet.’ 

 

De eerste zin ademt het terneergeslagen gevoel van falen: dit gaat mij  

nooit lukken, het is niets voor mij, ik ben niet goed genoeg. De tweede  

zin daarentegen ademt vooruitgang: ik ga dit leren, ik ben nieuwsgierig,  

ik ben onderweg.

36 - Hoe maak je leren leuk? 

Dat kan ik (nog) niet
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Ik heb mijzelf uitgedaagd

Helemaal niet waar        Helemaal waar

Ik ging door toen het moeilijk werd

Helemaal niet waar        Helemaal waar

Ik heb iets nieuws geleerd

Helemaal niet waar        Helemaal waar

Compliment van de dag

Vandaag ben ik er trots op dat ik                   

Ontwikkel een growth mindset bij je kind

Praat in groeitermen over jezelf

Vertel verhalen over wat je zelf hebt geleerd, over dingen die je eerst 

niet kon en nu wel. Probeer dingen uit en laat je kinderen helpen.  

Ga samen op ontdekkingstocht naar oplossingen. Praat hardop tegen 

jezelf: 'Volgende keer beter!' 'We hebben heel goed ons best gedaan, 

het geeft niet dat het niet is gelukt!' 

Help je kind te kijken naar het proces in plaats van het resultaat

Heeft je kind overduidelijk een voorkeur voor een 'vaste' mindset? 

Maak er dan een gewoonte van om de volgende dingen te bespreken  

aan het einde van de dag.

Ik heb hard gewerkt

Helemaal niet waar        Helemaal waar
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De overlevingsstrategie die bijna alle kinderen zichzelf aanleren, is dat  

ze het verdriet van hun ouders gaan dragen. Ze nemen een stuk van jouw 

zorgen over, gaan het zelf voelen, om jou daardoor te verlichten. Dat is 

biologisch heel verklaarbaar: als zij jouw pijn dragen, ben jij eerder in staat 

om weer voor hen te zorgen. Toch is het ongezond. Kinderen die langere  

tijd opgepikte emoties van anderen ervaren, slapen slechter, zijn minder 

zichzelf, zijn sneller overprikkeld en reageren veel heftiger op onschuldige 

voorvallen. Ze ervaren meer stress, eenzaamheid en onzekerheid.

Op de lange termijn zijn de consequenties nog veel groter. In onze  

Jaar opleiding komen we veel mensen tegen die zó lang een emotionele  

spons zijn geweest voor de emoties van hun ouders, dat ze vergeten  

zijn wie ze zelf ook alweer zijn. Onbewust laten ze nog steeds hun eigen 

keuzes afhangen van het effect ervan op hun ouders. Zelfs als papa en  

mama al lang niet meer leven.

Dat kleine potjes grote oren hebben, leer je als je klein bent. Je weet dat  

je ouders het over andere dingen gaan hebben wanneer jij naar bed gaat.  

Of soms beginnen ze opeens in het Engels tegen elkaar te praten, zodat je  

ze niet snapt. Ze kennen je antennes en ze weten dat je altijd aanstaat.

Nu ben je zelf ouder en doe je dit waarschijnlijk op dezelfde manier. 

Bepaalde informatie hoeft niet bij je kinderen terecht te komen en je  

hebt jouw routes bedacht om dat te omzeilen. Dat is helemaal oké.

Jammer genoeg zend je alleen méér signalen uit dan je je nu misschien 

realiseert. Niet alleen jouw woorden en gedrag hebben invloed op je 

kinderen, maar jouw emoties minstens net zoveel. Elk kind is van nature  

een spons  en wat het opzuigt is niet altijd even leuk.

In verschillende schoolklassen is hier onderzoek naar gedaan. Het blijkt  

dat in een klas waarvan de docent stress heeft veel meer leerlingen stress 

ervaren, dan in een klas waarvan de docent ontspannen is. Emoties zijn 

nogal besmettelijk. Dat zie je in sportteams, in vergaderingen en in de 

bioscoop, maar helemaal tussen ouders en kinderen.

37 - Hoe voorkom je dat je kind jouw emoties draagt? 

Ik ben de grote, jij bent de kleine
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|  Zo diep kunnen voelen is een zegen  
en een vloek tegelijk |

Alle kinderen zijn een spons en sommige 

kinderen meer dan andere. Psychologen 

noemen deze kinderen hooggevoelig of 

hoogsensitief. Juist bij deze kinderen is 

het belangrijk ze te leren onderscheid te 

maken welke emoties van hen zijn - en 

welke niet. 

Hooggevoelige kinderen herken je  

onder andere aan deze kenmerken: 

 ~ Ze worden erg beïnvloed door  

de stemming om hen heen.

 ~ Ze ervaren sneller pijn en ongemak.

 ~ Ze zijn erg nauwkeurig en vaak 

perfectionistisch.

 ~ Ze schrikken snel.

 ~ Ze verdragen slecht prikkels als  

harde geluiden, sterke smaken of  

veel mensen.

 ~ Ze zijn competitief en faalangstig.

 ~ Ze kunnen moeilijk omgaan met 

veranderingen.

 ~ Ze worden een draak als ze honger 

hebben.

Hooggevoeligheid is een enorme 

kwaliteit. Je kind kan door die 

gevoeligheid voor veel mensen erg 

belangrijk zijn. Juist daarom is het 

belangrijk te leren hoe je deze 

superpower kunt beschermen, door  

goed te snappen waar het gedrag 

vandaan komt en wat je kind echt  

nodig heeft.

Hooggevoeligheid
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Het helpt als je kind dan zegt: 

 

' Dit gevoel is niet van mij. 

Ik geef het terug aan jou.'

En jij houd je Voelbox vast en ontvangt daarin het briefje. 

Je zegt:

' Dit gevoel is van mij. 

Het heeft niets met jou te maken.  

Ik ben de grote en jij bent de kleine. 

Ik hou van jou. 

Jij bent vrij.'

Je kunt deze oefening nooit te vaak met je kind doen,  

dus als je denkt 'Ik heb dit al eens gedaan', doe het dan 

vooral nog eens.

Wees bewust van je emoties

 › Word je goed bewust van de emoties waarmee je jouw kind 

'besmet'. Ga er maar van uit dat je het tóch wel doet en ook  

niet kunt tegenhouden. Wat dan helpt, is het uit te leggen.  

Geef woorden aan je gevoel en vertel waarom je verdrietig  

bent of je zorgen maakt. Daarna ga je knutselen.

Maak een Voelbox

 › Teken de vorm van een doosje en knip het samen uit. Lijm de 

randjes vast totdat je de Voelbox in je handen hebt. Zet erop  

wiens gevoel in dit doosje mag. Bijvoorbeeld: gevoelens van papa. 

Wanneer je kind zich emotioneel voelt en dat niet kan thuis-

brengen, schrijf je dat gevoel samen op een briefje. Mocht het  

zo zijn dat dit emoties of zorgen zijn uit het leven van papa, dan 

mag je kind het briefje in de box van papa doen.
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Wat heb je NU te doen?

Leg dit boek weg. 

Ren naar je kind.

En geef hem een heerlijke lange warme knuffel!

Knuffelen is het simpelste medicijn tegen alles. Stress, vermoeidheid, 

eenzaamheid en twijfel verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het vergroot je 

geluk, je wordt socialer, zelfverzekerder en zelfs slimmer van een goede 

omhelzing.

 

Want ons lichaam zit geweldig in elkaar. Tijdens het geven van een knuffel 

maakt je lichaam het hormoon oxytocine aan. De rol van dit hormoon is veel 

groter dan we lang hebben gedacht. Het werkt bijvoorbeeld tegen stress en 

angst. Knuffelen maakt ons socialer omdat oxytocine de neiging verzwakt 

om anderen op afstand te houden. Onderzoekster Kerstin UvnäsMoberg, 

die alles weet van oxytocine, noemt het hormoon zelfs helende nectar: 

het helpt namelijk om andere positieve hormonen aan te maken.

De Amerikaanse psycholoog Michael W. Kraus onderzocht het effect van zo’n 

goede omhelzing. Wat blijkt: mensen die vaak knuffelen, zijn productiever 

dan mensen die dat niet doen. Dat komt omdat we door dat huggen een 

effectievere spijsvertering krijgen (lees: niet zo moe na de lunch), minder 

hoge bloeddruk en hartslag (lees: meer ontspannen en daardoor creatiever) 

en omdat het je leervermogen verbetert (lees: je wordt slimmer).

38 - Hoe je kind zich veilig en vertrouwd voelt

Nergens zo thuis als  
in jouw armen
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Knuffel je kind

 › Zeker twee keer per dag. 

 

 › Langer dan 10 seconden achter elkaar. 

 › Met jullie beide hoofden rechts van de ander, in plaats van  

de standaardknuffel waarbij je hoofd links zit. Dit doe je  

door je linkerarm op te heffen als je knuffelt. Als je kind zijn  

linkerarm ook omhoog doet, val je automatisch 'omgekeerd'  

in elkaars armen. We noemen deze knuffel heart-to-heart,  

omdat je voelt dat jullie harten elkaar raken. Dat gebeurt niet  

bij een normale, heart-apart knuffel. Deze nieuwe variant zorgt 

voor meer verbinding en meer oxytocine (en omdat niemand 

anders zo knuffelt, is het alleen iets tussen jou en je kind).

 › Het kan helpen om het tegen je kind te zeggen:  

'Ik vind het zó fijn om met jou te knuffelen!'

De grootste voorspeller van geluk, is de mate waarin je in staat bent 

liefdevolle relaties aan te gaan met anderen. Dat blijkt uit een zeventig jaar  

durend onderzoek van Harvard: mensen met fijne relaties, zijn gelukkiger.

Eén keer raden waar kinderen het meeste leren over die fijne relatie.

Precies: van jou en je partner.

Bij veel stellen zie je dat de relatie een paar treden lager komt te liggen 

op de prioriteitenlijst zogauw er kinderen zijn. Dat is onverstandig,  

om meerdere redenen. Niet alleen wordt de relatie daardoor moeilijker, 

maar ook geef je het verkeerde voorbeeld. Investeer dus in je relatie,  

juist als je kinderen krijgt.

Dat doe je zo.

39 - Hoe leert je kind liefhebben? 

1 + 1 = 11
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Heb seks

Zou het werkelijk zo zijn dat de komst van kleine kinderen een einde maakt 

aan die dampende avonturen tussen de lakens? Je zou niet de enige zijn bij 

wie dat gebeurt. De gelegenheid neemt af (er moet met iemand een spelletje 

worden gespeeld), de aandacht neemt af (voetstapjes op de trap?) en je 

zelfbeeld kan veranderen (dit lijf staat meer in dienst van andere dingen!).

Toch is het belangrijk te blijven vrijen, liefst met enige regelmaat, omdat het 

precies op dit intieme, erotische stuk is waardoor je niet alleen ouders bent, 

maar ook liefdespartners. Dus organiseer gelegenheid en zorg voor weinig 

afleiding, zodat je opnieuw dampende avonturen kunt beleven.

Droom samen

Vaak is de bruiloft beter gepland dan de rest van het huwelijk. Jonge stellen 

leven in de eerste jaren van hun relatie van hoogtepunt naar mijlpaal naar 

hoogtepunt: samenwonen, trouwen, kinderen (in welke volgorde dan ook)  

en daarna gebeurt er niks meer. Vaak zie je dat koppels vanaf dat moment uit 

elkaar beginnen te groeien; behalve de zorg voor de kinderen delen ze niks 

meer. Dat is jammer en onnodig. Maak samen nieuwe dromen, over een 

grote reis, een mooie bijdrage aan de wereld, een woning in een ander land 

of een andere stad, of wat dan ook. Zorg voor een droom die verbindt en 

waar je samen over wilt fantaseren en energie in wilt steken.

Blijf daten

Ga er geregeld samen op uit. Eet een hapje buiten de deur, ga samen een 

rondje hardlopen of ga samen naar de film of een festival. Zelfs wanneer je 

kinderen het jammer vinden dat je weggaat, leer je ze ondertussen dat het 

belangrijk en leuk is om tijd door te brengen met je partner. In de meeste 

relaties met kleinere kinderen, besteden de partners maar zeven minuten 

per dag aan elkaar. Dat is te weinig om diepgang en verbinding te houden, 

dus organiseer die date voordat het te laat is.

Praat groot over elkaar

De woorden die je kiest om je partner te omschrijven, doen ertoe.  

Misschien denk jij dat je het alleen over je partner hebt als je hem of haar 

omschrijft, maar je kind hoort onbewust iets heel anders. Als jij over je man 

zegt: ‘Wat een sukkel’, hoort je kind niet alleen dat je man een sukkel is, maar 

ook dat het kind zelf een sukkel is (want hij komt voort uit je man) en zelfs 

dat álle mannen sukkels zijn (want zijn vader is zijn archetype beeld voor  

alle mannen). Daarom betekenen je woorden meer dan je denkt. Praat dus 

groot en complimenteus over elkaar.

Durf het oneens te zijn

Kinderen voelen wrijving ook als je het probeert te verstoppen. Verborgen 

wrijving is onveilig, want je kind weet dat er iets niet klopt, maar kan niet 

aanwijzen wat het is. Beter is het om daar expliciet over te zijn en het 

vervolgens ook weer expliciet goed te maken. Zo ziet je kind dat je eerlijk 

kunt zijn en anders over dingen kunt denken en dat het dan nog steeds  

veilig is.
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Wat ga je doen?

Wellicht ben je al eens op ons jaarlijkse Superrelatie Weekend geweest 

(365dagensuccesvol.nl/superrelatie) en weet je hoe je de relatie met jezelf  

én je geliefde nog mooier maakt. 

De volgende stap

Wat ga je nog meer doen nu je deze dingen weet? Schrijf ze hier op:

Google eens op ‘Hoe word je gelukkig?’ en negen van de tien keer staat  

er als advies: oefen je dankbaarheid. Blijkbaar kun je er niet omheen, 

dankbaarheid werkt.

Wanneer je mooie dingen meemaakt of cadeau krijgt, vind je dat na  

een tijdje weer normaal. De eerste hormonen van geluk verdwijnen en  

alles is weer als vanouds. Dit zorgt ervoor dat je steeds weer opnieuw  

op zoek gaat naar vormen van behoeftebevrediging. Dit verschijnsel heet  

‘de hedonistische tredmolen’, van telkens nieuwe onvervulde verlangens.  

Het grote nadeel van die tredmolen is dat geluk nooit nu is, maar altijd  

in de toekomst. Een houding van dankbaarheid is verreweg de snelste  

en leukste manier om dit patroon te doorbreken: geluk wordt iets wat  

er elke dag is. Dit zorgt voor minder stress, frustratie, eenzaamheid en 

oververmoeidheid.

40 - Hoe helpt dankbaarheid je kind naar een leuker leven?

Geen armen, geen benen,  
geen zorgen
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Elke dag dankbaar

Bedenk samen voor het slapengaan drie dingen waar je kind die  

dag dankbaar voor is. Ontdek een leuk ding, een vanzelfsprekend 

ding en een vervelend ding waar je tóch dankbaar voor kunt zijn 

(omdat het bijvoorbeeld heel leerzaam was). Laat je kind het zelf 

opschrijven als dat lukt. Doe dit minimaal tien dagen achter elkaar.

Dag 1 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 2 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

An attitude of gratitude

We praten met de Australische spreker 

Nick Vujicic over dankbaarheid. Hij is 

geboren zonder armen en benen en  

reist de wereld rond om te vertellen  

over zijn leven met zijn handicap.  

Nick vertelt ons dat er in zijn ogen  

maar één manier is om naar de wereld  

te kijken. Hij noemt dat an attitude of 

gratitude, of in het Nederlands: een 

houding van dankbaarheid. Veel  

mensen realiseren zich niet zo goed  

wat dit eigenlijk is. 'Want,' zegt hij, 

'dankbaar zijn voor de mooie grote 

dingen in je leven is niet zo moeilijk.'

Het is eenvoudig om dankbaar te zijn 

voor een liefdevolle relatie of een fijne 

vakantie. Moeilijker wordt het al om 

dankbaar te zijn voor 'vanzelfsprekende' 

mooie dingen, zoals het feit dat de zon 

weer opkomt. Of dat je ademhaalt. Maar 

écht verschil voel je pas als je dankbaar 

kunt zijn voor de nare dingen in je leven. 

Omdat ze zijn gebeurd en je hebben 

gemaakt tot wie je nu bent. Nick zei:  

'Als ik gezond geboren was, was mijn 

leven niet zo bijzonder geweest als het  

nu is. Ik had het niet willen missen.'

|  Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je 

vergeet er dankbaar voor te zijn |
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Dag 7 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 8 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 9 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 10 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 3 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 4 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 5 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   

Dag 6 - Vandaag ben ik dankbaar voor:

Leuk                     

Vanzelfsprekend                  

Vervelend                   



194 195

Gelukkig bestaat er, zoals altijd, een alternatief. De oude Chinezen,  

onder aanvoering van de grote filosoof Mencius, hadden zo’n 2300 jaar 

geleden al een oplossing. In het Chinees is het woord voor ‘hart’ hetzelfde  

als het woord voor ‘geest’: xin, of in het Nederlands: hartgeest. Het 

onderscheid dat wij zo graag maken in het Westen, bestaat daar helemaal 

niet. Mencius zegt: ze vertellen je allebei iets waardevols en uit die twee 

ontstaat de beste combinatie.

Dit helpt je kind ontzettend als het een lastige keuze moet maken. Stel dat  

je dochter moet kiezen tussen gymnastiek of tekenles, want allebei is te veel. 

Haar hart zegt: tekenen, want dat doe ik het allerliefste. Haar hoofd zegt: 

turnen, want daar zitten mijn vriendinnen en die wil ik niet kwijt. De xin  

van Mencius laat zien dat er alternatieven zijn. Er is altijd een derde optie: 

misschien kun je naar tekenles en dan elke week je vriendinnen thuis 

lesgeven in tekenen, zodat je ze blijft zien? Misschien kun je naar turnen  

en kun je leren tekenen met behulp van YouTubefilmpjes? Misschien ga  

je eerst een jaar turnen en daarna een jaar tekenen? Misschien willen je 

vriendinnen ook wel naar tekenles? Misschien bestaan er wel lessen waar  

je kunst maakt door te bewegen?

 

Zo hoef je nooit meer te kiezen tussen je hart en je hoofd, en dat is maar 

goed ook. Want de beste besluiten worden genomen als hoofd en hart  

één zijn.

‘Gebruik je gezonde verstand, jongen.’ We horen het ze nog tegen ons 

zeggen. Soms was het een leraar, soms een vader  en altijd met de beste 

bedoelingen. Maar daarnaast was er een andere stem, van een andere leraar, 

een moeder of een goede vriend: ‘Vertrouw gewoon op je gevoel, dan komt 

het allemaal goed.’ Opeens hadden we een probleem. Want ons gevoel zegt 

niet altijd hetzelfde als ons verstand. Dus waar luister je dan naar?

 

Misschien herken je het ook bij jezelf. Je gevoel zegt: ik wil stoppen met  

die baan. Je verstand zegt: wees blij dat je een baan hebt en dus brood op  

de plank. Wie heeft er gelijk?

 

Veel mensen denken dat je altijd moet kiezen tussen twee mogelijkheden. 

Zwart of wit. Man of vrouw. Verstand of gevoel. Dat tussenvormen niet 

bestaan, of ingewikkeld zijn, of zelfs gevaarlijk. Sterker nog, je identificeert 

je zelfs met zo’n keuze: ik ben een gevoelsmens. Of: ik ben een echte denker. 

Dan vinden we ‘de andere kant’ vaak maar raar. ‘Ja, hij zit alleen maar in zijn 

hoofd, die is het contact met zichzelf helemaal kwijt!’ Of: ‘Altijd maar dat 

gevoel! Denk gewoon eens logisch na!’

41 - Hoe leer je (meestal) de goede keuze te maken?

Volg je hart, gebruik je verstand
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De drie gewetens

1 Het Kindgeweten

Uit het kindgeweten, je innerlijke kind, 

komt vaak de stem van je hart. Het is 

puur, zuiver, liefdevol en enthousiast. 

Het wil graag leren, ontdekken en 

helpen. Maar het is ook primair, soms 

angstig en 'ongeleid'. De eerste reflex 

van dit geweten is: ja.

2 Het Omgevingsgeweten

Wat je misschien 'je verstand' 

noemt, of 'de rede', is vaak de 

geïnternaliseerde stem van je 

omgeving: doe maar gewoon.  

Neem niet teveel risico. Dat is niks 

voor jou. Dat kun jij niet. De eerste 

reflex van dit geweten is: nee.

3 Je Hogere Zelf

Hier bevindt zich je xin, je hart-

geest. Je voelt het pure, onbevangen 

enthousiasme van het Kindgeweten en 

je versterkt dat met de zorgvuldigheid, 

daadkracht en realiteitszin van je 

Omgevingsgeweten. Het antwoord 

van Je Hogere Zelf is altijd 'ja' tegen 

jezelf - op langere termijn - en 

daarmee soms 'nee' tegen een ander.

We maken in onze opleidingen onder scheid tussen drie gewetens. Alle drie hebben  

ze invloed op hoe je kiest en wat je doet - en vaak is dat niet de handigste route.

|  Jij maakt je keuzes en je keuzes maken jou |

Ontmoet je derde geweten

 › Pak drie blaadjes uit de printer en schrijf hierop in een of twee woorden 

wat ze representeren. Bijvoorbeeld: hart, verstand, xin. Maar tekenles, 

turnles of iets anders kan ook. 

 › Leg de blaadjes vervolgens op de grond en vraag je kind op een van  

de vellen te gaan staan. 

 › Word samen stil en vraag je kind diep in en uit te ademen. Laat je kind 

voelen wat het voelt, terwijl het met blote voeten op dat blaadje staat.  

Is het fijn? Wil je er juist vanaf? Krijg je buikpijn? Moet je lachen?

 › Neem het samen waar en ga daarna op het volgende blaadje staan.  

Doe nu hetzelfde en zie of er verschil is. Voelt dit blaadje fijner? Of juist 

niet? Ga daarna naar het laatste blaadje.

Wonderlijk genoeg is er bijna altijd een plek die beter, rustiger of vrolijker 

voelt dan de andere twee plekken. Nu kun je kiezen.
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Sinds een paar jaar hebben we alle bibliotheken van de wereld in onze 

binnenzak: Google geeft je antwoord op de vreemdste vragen. De rijkdom 

daarvan is enorm. Als je over vijf minuten wilt weten hoe giraffen hun oren 

schoonhouden, hoe lang spaghetti is en wat er gebeurt met oude 

kunstbenen, dan kan dat. 

Toch zit er ook een nadeel aan: Google geeft alleen maar antwoord op je 

vraag. Het vraagt zich niet af of je wel zo’n handige vraag stelt. Als jij wilt 

weten hoe dat zit met die giraf en z’n oren, stelt Google je niet voor om in 

plaats daarvan voor je op te zoeken wat het gemiddelde gewicht van een 

panda is of hoeveel tenen neushoorns hebben. De formule is simpel:  

je stelt een vraag, je krijgt een antwoord. 

Zo doen je hersenen het ook. Die werken net als Google: als jij je hersenen 

een vraag stelt, gaan ze een antwoord geven op die vraag. Ook als de vraag 

onhandig, onjuist of destructief is. Je zoekopdracht, bepaalt je antwoord.  

Wat je erin stopt, komt eruit.

42 - Hoe je kind zichzelf andere vragen gaat stellen

Je Googlebrein geeft je  
altijd gelijk

Dat maakt veel uit. De vragen die je jezelf stelt, zijn een belangrijk deel van 

de ‘innerlijke dialoog’ die ieder mens met zichzelf voert. We praten allemaal 

met onszelf, de stemmetjes in je hoofd zwijgen zelden  en vaak is het niet zo 

bemoedigend. Dat komt voor een groot deel door de vragen die we onszelf 

stellen. Gelukkig kun je met die vragen oefenen.
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Oh ja... 

 ~ Giraffen maken hun oren 

schoon met hun tong. 

 ~ Spaghetti is gemiddeld tussen 

de 24 en 26 centimeter lang. 

 ~ Panda's wegen gemiddeld 

zo'n honderd kilo. 

 ~ Kunstbenen kunnen worden 

meebegraven of gecremeerd, 

teruggegeven aan familie en 

soms zelfs hergebruikt. 

 ~ Een neushoorn heeft  

geen tenen maar hoeven,  

drie per voet.

Oefen met handige vragen

Onhandige vragen

Onhandige vragen beginnen vaak met waarom:

 · Waarom overkomt mij dit nou weer?

 · Waarom ben ik ook zo'n sukkel?

 · Waarom kan ik dit nog steeds niet?

 · Waarom lukt het me nooit?

Je zult merken dat je hersenen daar onmiddellijk antwoord op gaan geven:  

het overkomt je omdat je niet zit op te letten, niet zo handig bent, niet slim genoeg  

bent enzovoorts. De antwoorden komen snel en voelen vertrouwd, ze zullen dus  

wel kloppen. De werkelijke reden waarom je ze zo snel gelooft is omdat je ze zo  

vaak hebt gehoord.

Het helpt dus om al op jonge leeftijd andere vragen te stellen. Corrigeer je kind als  

je het betrapt op onhandige vragen. Het helpt om de waarom-vragen wel te stellen en 

vervolgens tot de conclusie te komen dat ze niet veel helpende antwoorden opleveren.

Bespreek slimme alternatieven

Slimme vragen beginnen vaak met hoe, wat of wie:

 · Hoe doe ik het beter dan de laatste keer?

 · Hoe kan ik hier iets over leren?

 · Hoe kan ik van deze situatie het beste maken?

 · Wat kan ik doen om betere resultaten te krijgen?

 · Wie kan mij hiermee helpen?

|  Het verhaal dat je jezelf 

elke dag vertelt, bepaalt 

uiteindelijk hoe het met je 

zal gaan |
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Ik vraag 't mijn eigen Googlebrein

Het werkt goed om bij een moeilijke situatie - zoals een 

oefening voor school of een conflict met vrienden - 

vooraf samen te hebben bedacht welke vragen je kind in 

zo'n geval aan zichzelf kan stellen.

Situatie         

           

         

 

Hoe        

          ?

Wat        

          ?

Wie        

          ?

Situatie        

 

Hoe        

          ?

Wat        

          ?

Wie        

          ?

Situatie        

 

Hoe        

          ?

Wat        

          ?

Wie        

          ?
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De koning van Groeiland woont in een prachtig kasteel. Vanuit de hoogste 

toren ziet hij zijn hele land: de huisjes van de mensen, de bergen in de verte, 

de bruggen en de bomen. Groeiland bestaat uit drie grote tuinen en daar 

wonen de mensen. Het zijn mooie tuinen. De koning is trots op zijn land en 

blij met de mensen die er wonen.

Toch ziet hij dat niet alle mensen even gelukkig zijn in zijn Groeiland.  

Hij denkt: daar moet ik ze mee helpen. Daarom pakt hij zijn paard en gaat  

hij op pad. 

De Simpeltuin

De koning rijdt de eerste tuin binnen. Deze tuin heet de Simpeltuin.  

De mensen zijn er allemaal ontspannen. Hun huisjes zijn mooi, de paden 

aangeharkt en het gras is gemaaid. De tuin is vlak, met stille meertjes en 

langzame koeien, die traag het gras staan te eten.

Toch ziet de koning ook iets anders. De mensen lijken een beetje verveeld. 

Het is saai in Simpelland. Er gebeurt niks bijzonders. De mensen leren niks 

43 - Hoe leert je kind dat nieuwe dingen leuk zijn?

De drie tuinen van Groeiland
nieuws, maken geen avonturen mee en doen elke dag een beetje hetzelfde. 

De koning vraagt aan een inwoner: ‘Zouden jullie niet wat meer avonturen 

willen beleven?’ ‘Nee hoor,’ zegt de man, ‘we doen alleen maar dingen 

waarvan we zeker weten dat ze goed aflopen.’ De Simpeltuin is een Saaituin, 

denkt de koning en hij rijdt naar de volgende tuin.

De Oefenbrug

De volgende tuin heet de Spannendtuin en daar kom je niet zomaar in.  

Er zit een grote diepe, gevaarlijke kloof tussen de beide tuinen. Gelukkig 

hangt er een brug en de koning stapt met zijn paard op de wiebelige brug.  

Al snel voelt de koning het zweet op zijn voorhoofd. Deze brug is niet zo leuk. 

Hij waait in de wind en zakt door onder het gewicht van de koning en zijn 

paard. De hangbrug piept en kraakt en lijkt in te storten. ‘Dit kan ik niet.’ 
denkt de koning, ‘Ik wil terug. Ik wil stoppen!’ Toch gaat de koning verder. 

Blijkbaar moet je eerst over een spannende brug om te komen op een plek 

waar je niet eerder was.

De Spannendtuin

Natuurlijk komt de koning veilig aan de overkant, in de bloeiende 

Spannendtuin. Het is er prachtig: er zijn heuvels en watervallen, wilde 

rivieren en overal bloemen. De mensen zijn er enthousiast en nieuwsgierig. 

Ze komen meteen naar de koning toe. ‘Majesteit,’ zegt een vrouw, ‘wat fijn u 

hier te zien! Komt u ons nieuwe dingen leren?’ De koning lacht en zegt dat hij 

een beetje moet bijkomen van die spannende brug. ‘Ach ja,’ zegt de vrouw, 

‘dat is de Oefenbrug. Die is altijd spannend de eerste keer. Maar de tweede 

keer is het al simpeler en daarna merk je niet eens meer dat je over een brug 
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Hij rijdt terug naar zijn kasteel, door de akelige Schriktuin, door de leuke 

Spannendtuin, over de Oefenbrug  die lang zo moeilijk niet meer is  en 

door de saaie Simpeltuin. Hij schrijft een brief naar alle inwoners van zijn 

Groeiland:

Lieve bewoners

Ik nodig jullie allemaal uit om vanaf nu te komen wonen in de 
Spannendtuin. Daar leren we nieuwe dingen, daar doen we ontdekkingen 
en uitvindingen, daar verzinnen we oplossingen. Daar staan we open 
voor elkaar en voor nieuwe mensen en ideeën. We kunnen samen best 
eens in de Simpeltuin zijn, maar als we daar te lang zijn, wordt het saai. 
In de Schriktuin is het niet fijn; veel te eng. Kom samen wonen in de 
Spannendtuin en we zijn allemaal gelukkig.

Groeten van de koning

Dat deden de mensen. 

Ze leerden nieuwe dingen over zichzelf.

Ze waren nieuwsgierig en geïnteresseerd.

Ze werden sterker en slimmer en hadden het samen veel leuker dan 

daarvoor.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

gaat.’ Ze kijkt geheimzinnig naar de koning en zegt ‘En het is de enige 

manier om in de Spannendtuin te komen, waar je nieuwe dingen leert, 

avonturen meemaakt en waar je sterker en groter wordt!’ 

De koning zucht. Hier zou hij wel willen wonen. De mensen zijn open, 

oprecht, lief en ze willen graag leren. Wat een mooie plek. 

Plotseling schiet er een eekhoorn voor de hoeven van het paard. Het paard 

hinnikt en springt in de lucht. De koning valt er bijna af, wiebelt en houdt 

zich net op tijd vast. Dan komt er nog een eekhoorn! Nu is het paard het 

gewend en reageert het niet meer. Ook de koning is kalm. ‘Ziet u wel,’ zegt  

de vrouw, ‘weer wat geleerd in de Spannendtuin!’ 

De koning geeft haar een knuffel. Die nieuwe dingen zijn wel spannend, 

maar gelukkig ook heel leuk.

De Schriktuin

De koning stapt op zijn paard en verlaat de Spannendtuin. Hij rijdt door een 

akelige poort en komt op een nare plek terecht. De wind wordt koud, de zon 

verdwijnt en het paard van de koning begint te rillen. Dit is de Schriktuin, 

weet de koning. Hier is het niet fijn. Er zijn overal wilde dieren, het kan 

plotseling gaan hagelen en soms barst er een vulkaan uit. De koning ziet 

bijna geen mensen. Ze zitten allemaal verstopt. De paar mensen die de 

koning ziet, willen niet met hem praten. Ze kijken boos, bang en hulpeloos. 

Ze zijn op weg naar de uitgang, of ze zijn zich nog dieper aan het verstoppen. 

Iedereen hier is bang. Deze plek is niet bedoeld voor mijn mensen, denkt de 

koning. Hier wil ik zo snel mogelijk weg.
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Simpeltuin

Spannendtuin

Schriktuin

In de Simpeltuin

Mijn comfortzone

In de Spannendtuin

Mijn groeizone

In de Schriktuin

Mijn paniekzone

|  Schepen zijn het veiligst in de haven, maar daar zijn 

ze niet voor gebouwd |
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Wanneer ben je  
in welke tuin?

Bespreek met je kind wanneer hij 

in welke tuin is. Verzin concrete 

momenten en activiteiten op school, 

op de sportclub, muziekles, sociale 

gebeurtenissen en meer. 

 · Zet deze momenten en activiteiten 

nu eens op de bladzijde hiernaast. 

 

 · Bedenk samen of je meer tijd wilt 

doorbrengen in de Spannendtuin en 

hoe je dat zou kunnen doen. 

 · Kijk of je kunt helpen met momenten 

en activiteiten in de Schriktuin, zodat 

die niet meer voorkomen. 

De magie vind  
je buiten je 
comfortzone

Daag je kind regelmatig uit te 

experi men teren buiten zijn 

comfortzone. Laat hem slapen 

zonder luier als hij nog niet  

zeker weet of hij droog blijft.  

Laat hem alleen naar school 

lopen als je twijfelt of hij dat  

al kan. Laat hem met zijn skate-

board van die moeilijke ramp 

afgaan. Laat hem zelf zijn juf 

vertellen waar hij mee zit. Laat 

hem zijn problemen oplossen, 

moeilijke gesprekken voeren en 

grenzen verleggen. Help hem 

daarbij, steun hem en geloof in 

hem. Probeer niet elke fout te 

voor komen. Het leven is niet be  - 

doeld om zonder kleer scheuren 

de eindstreep te halen. Al het 

leren gebeurt buiten je comfort-

zone. Laat zien dat je zelf ook 

nog steeds nieuwe dingen doet 

en onderzoekt, ook als je het 

misschien niet kunt. Ga samen 

over de brug en help je kind naar 

de overkant. Zijn wereld wordt er 

twee keer zo groot van.
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Kies het beste van je ouders

Vul samen onderstaande zinnen aan

Ik lijk op mijn moeder want:                 

Ik lijk op mijn vader want:                 

Ik ben heel anders dan mijn moeder want:              

Ik ben heel anders dan mijn vader want:              

Wat ik van mijn moeder wil leren is:               

Wat ik van mijn vader wil leren is:               

Wat ik mijn moeder ga leren is:                

Wat ik mijn vader ga leren is:                

Wat ik van mijn vader en moeder moet doen, maar liever niet wil:

Wat ik graag wil, maar niet per se moet:              

44 - Hoe je kind ziet dat hij niet z'n ouders is
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Niet elke keuze is van jou

Stel je eens voor dat je ouders achter je staan. En achter jouw ouders weer 

hun ouders (jouw opa en oma), enzovoort. Als je vervolgens iets uitzoomt op 

dit beeld, zie je wat we noemen je familiesysteem. Jij bent daar het uiteinde 

van. Nu is het in de meeste familiesystemen een enorm zooitje, vol 

onderlinge verwachtingen en teleurstellingen. Iedereen probeert er op  

zijn eigen manier iets van te maken. Waarschijnlijk speelt er ook in jouw 

familiesysteem het een en ander – dat is namelijk altijd zo. 

Dit familiesysteem heeft invloed op kinderen. Onbewust geef je aan ze  

door hoe ze hun leven moeten leiden, door ongeschreven wetten, patronen 

en verwachtingen. Dat houd je onmogelijk tegen. Wat ontzettend helpt,  

is je kind eraan te herinneren dat hij vrij is. Je kind mag eigen keuzes maken, 

helemaal als het later groot is. Het hoeft niet jouw leven te leiden, dat doe  

jij al. Het mag zijn eigen leven leiden. Door je kind te laten zien dat het 

uiteindelijk zelf bepaalt welke elementen het meeneemt in zijn leven  en 

welke elementen niet  maak je het vrij. Dat zal onmiddellijk impact hebben 

op hoe jullie ook onderling met elkaar omgaan.

Er is een aantal terugkerende patronen in al die familiesystemen en één 

ervan is deze: alle kinderen proberen het in eerste instantie goed te doen 

voor hun ouders. Je zorgt als kind dat je maximale aandacht en liefde krijgt, 

hoe dan ook. Kinderen die niet deze aandacht en liefde ontvangen lopen 

namelijk letterlijk groeiachterstanden op. Dat betekent dat het in ons 

overlevings mechanisme zit om het als kind zo goed mogelijk te doen voor 

onze ouders en voorouders, omdat we alleen dan de meeste liefde krijgen en 

overleven. Dat gaat soms ten koste van wat op langere termijn goed voor ze 

is. Geef je kind dus expliciet toestemming om het anders te doen dan jij.

Stel je nu voor dat je niet langer vóór je ouders staat, maar dat je op hun 

schouders klimt. Je ouders kunnen al hun kracht inzetten om je te dragen en 

voelen zich nuttig en sterk. Bedenk dan dat ook zij op de schouders van hún 

ouders klimmen, en die generatie weer op de schouders van de generatie 

voor hen. Enzovoorts. Je voelt je nu als het ware oprijzen, generaties hoog.  

Je kijkt verder weg dan dat je ouders, of hun ouders, ooit hebben kunnen 

kijken. Op jouw schouders, staat je kind  en die ziet meer dan jij.

44 - Hoe je kind ziet dat hij niet z'n ouders is

De appel mag best  
wat verder vallen
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Dit is wat we hiermee bedoelen: je ouders zullen je waarschijnlijk nooit 

helemaal begrijpen. Immers, je ziet veel verder dan zij. Je bent groter en  

je perspectief is anders. De verwachtingen die we vaak van onze ouders 

hebben, dat ze volledig begrijpen welke keuzes we maken en die keuzes  

ook ten volle zullen ondersteunen, kúnnen ze vaak simpelweg niet waar

maken. Ze hebben het te druk met jou te dragen en zullen nooit zo ver 

kunnen zien als jij. Dit patroon van zoeken naar bevestiging, waardering  

en liefde dat we als klein kind al meekrijgen manifesteert zich ook in  

andere situaties dan in je familie. Je ouders en voorouders zijn in je leven 

krachtige symbolen voor iedereen tegen wie je opkijkt, waardering van  

nodig hebt of jezelf afhankelijk van maakt. Dat kan dus ook een leraar zijn,  

of een leiding gevende. En in alle gevallen helpt het om van deze belangrijke 

mensen in je hoofd een piramide te bouwen, met jezelf bovenop.  

Ze dragen je.

Logisch gevolg: ook jij zult je kind nooit helemaal snappen. Die ziet een 

andere wereld dan jij. Je bent een bouwsteen in de uitzichttoren van je  

kind. Gelukkig maar. Je kind kan zo verder gaan waar jij gebleven was.  

Dat noemen we ‘evolutionair perspectief’, het is de taak van elke generatie 

om nieuwe gronden te verkennen. Je hoeft je kind niet te snappen, je hoeft 

het alleen maar te dragen. Het maakt jou vrij, maar vooral je kind.

|  Het belangrijkste dat je je kinderen  
kunt geven, zijn stevige wortels en 
stevige vleugels |



zoals je bent || Je bent goed
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45 - Hoe zou het zijn als je kind de baas was?

Alles wat je doet is goed

Opvoeden is ‘ja’ zeggen.

De impliciete opdracht van opvoeden is niet alleen het goede voorbeeld 

geven, aanmoedigen en liefde geven, maar ook grenzen stellen, regels 

opleggen en ‘nee’ zeggen. Jan Geurtz zegt mooi: ‘Kinderen hebben maar  

twee dingen nodig, liefde en duidelijkheid.’ Voor veiligheid is liefde niet 

genoeg. Het is ook noodzakelijk te weten wat er niet kan.

In die duidelijkheid kun je doorslaan. Stel dat je groot over je kind denkt,  

dat je wilt laten zien dat je je kind vertrouwt en dat je daarnaast je kind iets 

wilt leren over verantwoordelijkheid, zou het dan helpen alles voor ze te 

bepalen? Of helpt een beetje vrijheid ze misschien meer? Een goede manier 

om je kind niet te opstandig te laten zijn tegenover gezag, is ze zo nu en dan 

gezag te geven.

Als je kind de baas is

Vertel je kind dat het een bijzondere week is en dat hij ergens de baas over is. 

Bijvoorbeeld bij een bijzondere mijlpaal, zoals in de week van zijn verjaardag. 

Of juist op een willekeurig moment. Een simpele manier om dit te doen is met 

het avondeten.

Lekker kokkerellen

 · Vraag je kind een gezonde maaltijd samen te stellen, binnen jouw budget. 

Zolang het voldoet aan die voorwaarden, is je kind de baas. 

 · Stel met elkaar het menu samen, doe samen boodschappen en kijk hoe 

het afloopt. Vertel je kind keer op keer dat je hem vertrouwt en dat hij het 

goede doet. 

 · Het is een leuke oefening voor je kind, maar vooral is het interessant  

om bij jezelf te ontdekken dat je misschien vaker 'ja' kunt zeggen dan je 

gewend bent.

Het kan op eindeloos veel manieren: welke route je naar school fietst samen. 

Wat er meegaat in de broodtrommel. Een 'wildcard' om eens per jaar stiekem 

een dagje van school thuis te blijven om samen in bed te liggen, boekjes te 

lezen, koekjes te eten. Alles wat je doet is goed.
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Er zijn van die dagen waarop het lijkt alsof er een wilde aap in je hoofd 

rondjes rent. Hij schreeuwt en brult en geeft commentaar op alles wat je 

doet. En hij maakt je onrustig, leidt je af en je kunt je moeilijk concentreren.

Boeddhisten noemen dit de monkey mind.

Alsof er een hysterische aap in je hoofd keer op keer je aandacht vraagt,  

je in de weg zit en je van gedachte naar gedachte laat slingeren, zonder  

focus en rust. Om gek van te worden.

Kinderen hebben deze aap ook en vaak nog drukker dan jij en wij. Het maakt 

ze wild, agressief, onbehandelbaar en lawaaierig. Dat is niet altijd erg, 

kinderen zijn geen hondjes die je moet disciplineren. Toch kunnen ze er  

ook zelf veel last van hebben, als een hoofd dat overstroomt van gedachten, 

zonder dat ze daaraan kunnen ontsnappen.

46 - Hoe leert je kind om helemaal te ontspannen?

Dieper en dieper en dieper  
en dieper
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Dan helpt het als je een manier hebt om je kind tot rust te brengen.  

Beter nog: als je kind een manier heeft waarop het zichzelf tot rust  

kan brengen, als het dat wil.

Die manier is er gelukkig: meditatie.

Meditatie is niks zweverigs. Het is niet moeilijk en iedereen kan het.  

Het enige wat je hoeft te doen, is een paar minuten stil zijn en ademhalen.  

Al het andere gaat vanzelf.

Op de volgende bladzijden geven we je een aantal fijne tips voor het mediteren samen  

met je kind. Als aanvulling op deze oefening hebben we een begeleidende meditatie 

opgenomen. Deze meditatie krijg je van ons cadeau. Het is een fijne, laagdrempelige 

manier om kennis te maken met mediteren.  

 

Download 'm op 365dagensuccesvol.nl/kindmeditatie en jullie kunnen meteen  

aan de slag.

Begeleidende meditatie voor jou en je kind
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1 Begin klein

Begin klein. Heel erg klein. Start bijvoor-

beeld met een minuut per dag samen 

ademhalen. Lijkt dat alsof je niets doet? 

Precies goed! Kleine stappen roepen 

minder weerstand op. Doordat het doel 

haalbaar is en het weinig inspanning 

vereist. Vervolgens ga je in mini-stapjes 

opbouwen. Veel kleine stapjes brengen  

je ook bij het grote einddoel. Dit is een 

beproefde Kaizenmethode, een Japanse 

aanpak om gedrag duurzaam te 

verbeteren.

2 Kies een vast moment

Bedenk op welk moment van de dag de 

kans het grootst is dat het lukt. Misschien 

in de ochtend vijf minuten voor het ontbijt. 

Of in de avond na het toetje, of voor het 

tandenpoetsen. Zet een alarm in je 

telefoon en houd je aan het tijdstip. Na een 

tijdje heb je geen herinnering meer nodig.

3 Doe het samen

Laat zien dat je dit samen wilt doen. Maak 

er een momentje van met elkaar, waarin je 

samen mediteert. Je kind zal zich erg aan 

dat stiltemoment op de dag gaan hechten.

Maak van mediteren een gewoonte

Hoe maak je een gewoonte van mediteren, zodat je kind ook zelf -  

op momenten dat hij dat zelf wil - kan mediteren? Wat doe je met 

weerstand? We lopen er in een paar stappen doorheen.

|  Als je geen tijd hebt om een keer te mediteren, 

mediteer dan tien keer |

4 Wat als het niet lukt?

Leg je er bij voorbaat bij neer dat er dagen 

zijn waarop het niet gebeurt. Je kind wil 

niet, er is geen mogelijkheid, er schreeuwt 

een baby doorheen. Maak je niet druk. 

Morgen weer een dag. Het hele idee van 

mediteren is rust, balans en een beetje 

afstand van het dagelijkse gedoe, dus maak 

er vooral niet een nieuw stressmoment van 

'Help, we moeten ook nog mediteren!' 

Er komt een moment waarop je denkt:  

Laat maar! Psychologen noemen dit het 

'What the hell-effect'. Dit effect steekt  

de kop op als het een keer mis is gegaan. 

Dan is de kans het grootst dat je het 

opgeeft. De oplossing is simpel: morgen 

weer een dag. Adem in en adem uit.

5 Begin bij het begin

En dat is nu. Sluit je ogen en doe deze 

simpele meditatie van 16 seconden. 

Hij werkt als volgt: 

Adem vier tellen in, houd je adem  

vier tellen vast. Adem vier tellen uit  

en houd je adem weer vier tellen  

vast. Klaar. 

En bij deze ben je dus begonnen met 

mediteren. Best goed te doen, toch? Zo 

kun je vandaag nog met je kind beginnen.
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Tijdens sollicitatiegesprekken, tienminutengesprekken, in online 

persoonlijkheidstestjes: overal wordt gevraagd naar je zwakke punten.  

Het is zó normaal om stil te staan bij je zwakke punten  zelfs als ze 

eufemistisch ontwikkelpunten, groeipunten of uitdagingen worden genoemd 

 dat we met z’n allen zijn gaan geloven dat ze ook daadwerkelijk bestaan. 

We zien ze als yin en yang met elkaar verbonden, als dag en nacht, als zwart 

en wit: kinderen hebben goede eigenschappen en dus ook slechte 

eigenschappen.

Alleen: dat is niet waar.

Zwakke punten bestaan niet.

Laten we je een persoonlijk voorbeeld geven.

Wij hebben het allebei niet zo op autoriteit. Als we nu op een basisschool 

zouden zitten, zou een goedwillende leraar ons omschrijven als: ‘David en 

Arjan zijn erg autonoom, hebben een sterk eigen willetje en ze zijn heel 

duidelijk.’ Een minder empathische leraar zou zeggen: ‘David en Arjan zijn 

stronteigenwijs, ze luisteren voor geen meter en ze drijven de hele tijd hun 

eigen zin door!’

47 - Hoe je kind leert dat het geen zwakke punten heeft

Parels voor de zwijnen
Twee kanten, dezelfde medaille. Zwakke punten bestaan niet. 

Hooguit past die ene karaktertrek niet zo goed in de omgeving waarin  

je je nu bevindt. 

Je kunt je voorstellen dat niet alleen op school, maar ook later in loondienst, 

er nogal wat spanning kwam te staan op die neiging van ons om autoriteit  

te bevragen en te bevechten. Arjan tekende karikaturen van zijn docenten in 

de schoolkrant en leverde venijnig commentaar verpakt als schoolcabaret. 

David heeft zelfs vroegtijdig zijn school verlaten. In loondienst werd het niet 

veel beter; het was onacceptabel dat een ander bepaalde wat we moesten 

doen.

Slechte eigenschap? 

Of goede eigenschap in een verkeerde context?

We zijn gaan ondernemen en eigen baas geworden. Opeens bleken al die 

verdoemde tekortkomingen nogal handig: we hadden een sterke visie waar 

we heen wilden, we hadden de vrijheid om onze eigen keuzes te maken,  

we bepaalden zelf hoe we wilden werken en met wie. 

Wat we óók hadden kunnen doen, was ons oor laten hangen naar al dat 

goedbedoelde advies om met die zwakke punten aan de slag te gaan. Dan 

waren we ietsje minder zelfstandig geworden. Ietsje minder eigenwijs.  

Nooit een goede ondernemer. We waren heel gemiddeld geworden en  

vooral heel ongelukkig.

Daarom: omarm die zwakke punten.  

Het zijn misschien wel je grootste talenten.
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Zwak punt:      Overdreven:    Karikatuur:      Diamant:

Verlegen     A  Onzichtbaar A  Deurmat    A  Ruimte voor anderen

Overgevoelig  A  Aansteller   A  Dramaqueen  A  Podiumbeest

Eigenwijs    A  Monomaan  A  Tunnelvisie   A  Visie

Star       A  Controlfreak A  Dictator    A  Leiderschap 

Klikken     A  Verrader   A  Spion      A  Rechtvaardigheidsgevoel

Maak voor jezelf ook zo'n rijtje. Je kind zal het hilarisch vinden om dit met je te doen.

Elk 'zwak punt' is in werkelijkheid een diamant

Maak van zwakke punten sterke punten

Deze oefening legt de ware kracht bloot van de 'zwakke punten'  

van je kind. Je kind gaat hierdoor inzien welke talenten het in werke-

lijk heid heeft. Het komt maar al te vaak voor dat je kind vergeet dat hij 

een diamant is, doordat hij beïnvloed wordt door school, familie en 

maatschappij en daardoor zijn glans verliest. Als opvoeder heb  

je dan ook de mooie taak je kind regelmatig aan zijn sterke punten  

te herinneren.

1 Zet samen met je kind zijn drie slechtste eigenschappen op een rijtje

Misschien weet je kind zelf een paar zwakke punten te benoemen. 

Misschien is er uit een recent gesprek op school een mooi rijtje te halen. 

Misschien is je kind onlangs uitgescholden. Gebruik dan dat. 

2 Overdrijf zijn zwakke punten

Overdrijf zijn zwakke punten en zeg dat ook: 'Nu gaat het niet meer  

over jou. Nu gaat het over wat deze woorden werkelijk betekenen.  

Jij bent dit niet.' 

3 Maak er een karikatuur van

Nu maak je de woorden zo extreem dat het een karikatuur wordt en  

je er samen om kunt lachen. Daarmee ontwapen je de zwakke punten  

al voor een belangrijk deel.

4 Onderzoek de verborgen schat in de woorden

Welke kwaliteiten bevat de karikatuur? En klopt dit bij je kind? 

5 Vier het nieuwe rijtje

Maak een nieuw rijtje in plaats van de oorspronkelijke zwakke punten.  

Nu staan er een aantal onverwoestbare, waardevolle talenten onder elkaar. 

Reden genoeg om samen op zoek te gaan naar de juiste context voor al 

dat talent.
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48 - Hoe je kind leert dat het niet z'n emoties is

Hoor wie klopt daar kinderen

Stel je voor dat je lijf een huis is.

Er zijn verschillende slaapkamers en door de ramen kijk je naar buiten.

Je hoofd is de grootste slaapkamer, daar slapen je hersenen.

Dit huis is van jou.

Het is van niemand anders dan van jou.

Jij bent de baas over dit huis.

De hele dag wordt er aan de deur geklopt.

Mevrouwtje Blij wil naar binnen.

Meneertje Boos staat op het raam te bonzen.

Mevrouwtje Nieuwsgierig gluurt door de brievenbus.

Meneertje Machteloos staat al in de gang te schreeuwen voordat je  

het doorhebt.

Als je lijf en je hoofd een huis zijn en jij bepaalt wie er mag blijven slapen,  

wat zou je dan doen?

Je bent gastvrij en lief, dus iedereen mag even naar binnen.

Niemand hoeft buiten te blijven staan.

Ook Meneertje Boos of Mevrouwtje Verdrietig mogen best even op de bank 

een kopje thee drinken. Misschien krijgen ze er zelfs een koekje bij.

Ze zijn niet eng. Ze zijn niet slecht. Ze hoeven zich niet te verstoppen,  

ze mogen er zijn. Ze willen vaak alleen dat je even naar ze luistert.

Ze hebben je namelijk altijd iets te vertellen.

Anders zouden ze niet in je huis willen komen.

Ze komen om je iets te vertellen, even door je gezien en gehoord te worden.

Maar ze hoeven niet te blijven.

Misschien wil je best een tijdje luisteren naar Mevrouwtje Verdrietig. 

Misschien krijgt ze zelfs een knuffel of maak je een mooie tekening  

voor haar.

En daarna mag ze weer weg.

Want het is jouw huis en jij bepaalt wie je binnenlaat.

Dus als jij niet wilt dat Meneertje Boos in je buik woont of Mevrouwtje Pieker 

in je hoofd, of Meneertje Bang in je keel, vraag ze dan weer te vertrekken.

Het is jouw huis  en jij bent de baas.
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Wie mag er blijven slapen?

 › Bespreek met je kind de metafoor van het huis. Help je kind  

de dagen erna de verschillende emoties te herkennen: 

 

 · Welk mevrouwtje of meneertje staat hier opeens in de gang?

 · Wat komt ze je vertellen?

 · Wil je naar haar luisteren? 

 · Mag ze blijven slapen of mag ze weer gaan?

 › Help je kind een emotie bewust welkom te heten of gedag  

te zeggen: 

 · 'Dag Mevrouwtje Verdrietig, je mag best een nachtje bij  

me blijven.'

 · Dankjewel Mevrouwtje Verdrietig, ik heb naar je geluisterd.  

Je mag weer gaan.'
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 › Vervolgens kun je een kind ook bepaalde emoties laten  

uitnodigen in zijn huis:

 · 'Je bent van harte welkom Meneertje Vrolijk, Mevrouwtje  

Opgelucht, Meneertje Veilig, Mevrouwtje Zelfvertrouwen.  

Kom maar naar mijn huis, de deur staat open.'

 › Bedenk samen wie je kind graag uitnodigt:

Een emotie duurt ongeveer negen 

seconden. Daarna wordt het een keuze. 

Wanneer je kind leert dat elke emotie 

gevoeld mag worden en serieus mag 

worden genomen, maar dat niet per se 

iedere emotie ook de macht hoeft  

over te nemen, is het kind vrij. Zo kan  

het emoties leiden, in plaats van dat  

het onder die emoties hoeft te lijden.

Emoties en keuzes
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Een klein slaapliedje, op de wijs van Vader Jacob:

Lief mooi kindje, 
uit het Licht, 
kom je nu op aarde 
straal jouw Licht! 

Jij bent veilig, 
in jouw lijf. 
Voel maar wat je voelt daar. 
Jij bent jij! 

Jij mag blij zijn. 
Laat maar los, 
dat wat niet van jou is. 
Jij bent vrij!

Tekst: Marline WieggersSchreuder

49 - Hoe sluit je samen de dag af?

In pyjama is alles leuker
One word close

De overgang van de dag naar de nacht is een bijzonder moment. Alle avonturen  

en emoties van de dag laat je achter - en morgen begin je gewoon weer opnieuw. 

Een mooie manier om de dag samen af te sluiten is met een One word close.

Dat is een simpel ritueel om even stil te staan bij alles wat er is gebeurd en daar op 

een bepaalde manier vrede mee te sluiten.

De vraag die erbij hoort is:

 › Kun je in een woord vertellen met welk gevoel je nu gaat slapen?

Dat woord mag werkelijk alles zijn. Moe, is goed. Blij ook. Of boos, 

zenuwachtig, goed, verdrietig.

Je hoeft er op dat moment ook niets mee. Je hoeft niets op te lossen of weg 

te maken, je hoeft het niet te bevestigen of uit te leggen. Het is genoeg om 

het te horen. Je kind leert dat elke emotie z’n plek heeft en dat het in alle

staten welkom is bij je.

Welke woorden komen vaker terug?

 › Houd op de volgende bladzijde een maand lang de woorden bij en zie of er 

een patroon bestaat. Hoor je op dezelfde dag vaak hetzelfde woord? Zit er 

informatie in de woorden? Dan is dat iets voor een gesprek, op een andere 

tijd, op een ander moment.
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

De woorden van deze maand

Vraag je kind zichzelf te omschrijven en vaak kiest het voor een beschrijving 

van de buitenkant: ik heb donker haar en bruine ogen. Soms krijg je daar als 

bonus een omschrijving van vaardigheden bij: ik kan goed voetballen.

Hoe waar dit ook allemaal is, het zijn niet die ingrediënten die jouw kind zijn 

unieke zelf maken. Die ingrediënten zijn iets anders, namelijk: kernwaarden.

Ieder mens heeft kernwaarden. Het is een serie diepe overtuigingen over wat 

je belangrijk vindt in de wereld. Die waarden bepalen samen hoe je leeft, 

welke keuzes je maakt en wat je fijn vindt. Iemand met kernwaarde laissez-
faire heeft hele andere behoeften dan iemand met als kernwaarde structuur. 

Iemand met kernwaarde eerlijkheid past niet altijd bij iemand met als 

kernwaarde harmonie. Er bestaat geen goed of slecht hierin; er bestaat wel 

veel verschil (en dus ook misverstand en teleurstelling).

50 - Hoe je kind leert dat je niet alles leuk hoeft te vinden 

De vingerafdrukken  
van je karakter
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Omdat voor jou je waarden zo vanzelfsprekend zijn, is het moeilijk  

je voor te stellen dat die van een ander heel anders kunnen zijn. Dat  

is een belangrijke reden waarom veel relaties stranden  je blijkt op 

fundamentele punten toch meer te verschillen dan je dacht.

In de communicatie met je kind en in het begrijpen van je kind, helpt  

het ontzettend als je doorkrijgt wat de kernwaarden van jouw zoon of 

dochter zijn. Daarnaast is het voor je kind zelf ook fijn: het snapt waarom  

het anders is dan broers, zussen of vrienden. Het snapt waarom sommige 

dingen zo fijn voelen en andere dingen juist niet. Het snapt misschien  

zelfs waar die boosheid of dat gevoel van eenzaamheid vandaan komt. 

Bovendien, als er nog eens een dilemma of lastige keuze opdoemt, dan  

helpt zo’n lijstje kernwaarden als de perfecte checklist: in die waarden  

staat vaak het antwoord.

Daarom: ga op ontdekkingstocht naar de kernwaarden van je kind. 

Het kan zomaar een geweldig avontuur worden.

Wees heel helder en expliciet over jouw 

persoonlijke kernwaarden. Daardoor zal 

je kind snappen welke keuzes je maakt en 

zelf ook leven volgens zijn eigen waarden. 

Bovendien werkt het als stok achter de 

deur voor jezelf: je kind heeft onmiddellijk 

door wanneer je niet jezelf bent en niet 

naar je eigen waarden leeft. 

Dit zijn de waarden van David:

 ~ Verwondering.

 ~ Passie.

 ~ Ondernemerschap.

 ~ Liefde.

Dit zijn de waarden van Arjan:

 ~ Avontuur.

 ~ Fantasie.

 ~ Licht.

 ~ Aarde.

Jouw waarden en die van je kind

|  Je kernwaarden zijn als je vingerafdrukken: 

niemand heeft dezelfde, maar je laat ze overal  

achter waar je komt |  

Elvis Presley
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Ontdek de kernwaarden van je kind

Stap 1 - Ontdek wanneer je kind in z’n element is

Wanneer was je superblij? En hoe komt dat?

Waar ben je trots op bij jezelf?

Wat zou je meer willen doen?

Wat vind je mooie eigenschappen van jezelf?

Wie bewonder je en waarom?

Stap 2 - Ontdek wat je kind vervelend vindt

Wat zou je liever nooit meer doen?

Wanneer voel je je echt boos?

Wat vind je stom in de wereld?

Wie vind je stom en waarom?
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Stap 3 - Laat je kind zijn eigen kernwaarden kiezen

 · Knip de woorden/icoontjes uit op de bladzijde hiernaast.

 · Laat je kind er tien uitkiezen.

 · Op de lege vlakjes kan je kind eigen waarden toevoegen.

 · Vraag je kind om zijn Top 5 en laat hem deze op volgorde leggen van 1 tot 5.

 · Haal vervolgens de onderste twee woorden/icoontjes weg.

 · Vraag je kind: ben jij dit? Zo ja: gefeliciteerd! Zo nee: pak de andere  

woorden/icoontjes er weer bij en doe een nieuwe poging.

De Top 3 kernwaarden van je kind (voor nu):

1      

2 

3 

Stap 4 - En nu?

 · Maak samen een mooie poster of tekening van de Top 3. Meer kinderen?  

Maak samen een mooi familieportret van alle waarden.

 · Bespreek de consequenties met je kind: nu je dit zo helder weet, zijn er dingen  

die je op een andere manier wilt gaan doen?

 · Pak de kernwaarden erbij als je kind piekert, twijfelt of ruzie heeft en bespreek  

wat de waarden voor oplossing kunnen bieden.

 · Pak de kernwaarden er na een jaar nog eens bij en doe de oefening opnieuw. 

Je zult zien dat de waarden kunnen evolueren.

Knip de woorden/icoontjes uit

plezier 

vrij

doorzetten

spelen

onderzoeken

samen

zelfstandig

avontuur

creatief

liefdesportief

muziek

uitvinden

stoer













 buiten
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51 - Hoe leert je kind met negatieve gedachten omgaan? 

Het doet er niet toe  
wat er gebeurt

Er gebeurt de hele dag zoveel! 

Je kind krijgt een duw in zijn rug, mag niet meespelen met vriendinnen, 

stoot een hoge toren om, moet stilzitten van juf, moet juist wat zeggen van 

juf, leert staartdelingen, rent het snelst naar de gele lijn, struikelt over haar 

tas, lust de vegetarische worst niet, plast per ongeluk over zijn broek. Het is 

een achtbaan van emoties.

Nu is dat helemaal niet erg. Die emoties zijn een manier om met alle 

indrukken om te gaan. Je kind leert zich verhouden tot andere mensen, het 

leert wat normaal is en het leert zichzelf te uiten. Het is een uitputtingsslag, 

maar wel een gezonde.

Toch helpt het als je kind leert waardoor de meeste van die emoties worden 

veroorzaakt. Dat is bij dagelijkse teleurstellingen, driftbuien of blijdschap 

niet zo belangrijk, maar bij terugkerende negatieve emoties kan het een 

manier zijn om orde en kalmte te brengen.
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Gebeurtenis
De toren gaat om.

Gedachte
Je kind denkt: 

'Het was een  

ongelukje.'

Gevolg
Je kind bouwt  

samen met zijn  

klasgenootje  

een nieuwe  

toren.

Gevoel
Je kind  

voelt zich  

verdrietig.

Gedrag
Je kind geeft  

aan dat hij  

het jammer 

vindt.

Het kan ook anders gaan. 

Nu is zo’n blokkentoren een simpel voorbeeld en kan een keertje vechten heus  

geen kwaad. Waardevoller wordt het bij terugkerende storende gedachten, zoals:

 ʟ Niemand vindt mij leuk.

 ʟ Ik kan ook niets.

 ʟ Ik hoor er niet bij.

 ʟ Ik ben raar.

 ʟ Ik ben dom.

 ʟ Ze moeten altijd mij hebben.

Leer je kind dit:

 ʟ Hoe je je voelt, komt niet door wat er gebeurt.

 ʟ Hoe je je voelt, komt door wat je denkt bij wat er gebeurt. 

Om dat te verhelderen, gebruiken we het schema van de 4 (of 5) G’s uit  

de cognitieve gedragstherapie.

Stel je voor dat een klasgenoot de mooie blokkentoren van je kind omstoot.

Wat gebeurt er dan?

Gebeurtenis
De toren gaat om.

Gedachte
Je kind denkt: 

'Hij deed het  

express.'

Gevolg
Je kind krijgt  

ruzie met zijn  

klasgenootje.  

De leerkracht  

geeft straf.

Gevoel
Je kind  

voelt zich  

boos.

Gedrag
Je kind geeft  

zijn klasgenootje  

een duw.
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Je leert je kind met deze oefening 

 om zich bewust te zijn van zijn eigen 

gedachten. Dat is een ontzettend 

waardevolle les, waar je kind een leven 

lang profijt van gaat hebben. Gedachten 

kun je namelijk oefenen en veranderen.

Daarmee verandert onmiddellijk  

je waarneming en dus je wereld.  

Cognitieve gedragspsychologen  

noemen dit: thought catching,  

ofwel: je vangt je eigen gedachten.

De kracht van 'gedachten vangen'

Helpende en storende gedachten

1 Vraag je kind welke gedachten helpen en welke gedachten storen. 

2 Vul daarna samen het schema in op de bladzijde hiernaast. 

3 Bespreek de gedachten die je kind links in het schema heeft ingevuld.  

 

Deze vragen helpen je hierbij:

 · Is deze gedachte waar?

 · Helpt deze gedachte me om te bereiken wat ik wil? 

 · Helpt deze gedachte me om me goed te voelen?

 · Helpt deze gedachte me om te voorkomen dat ik dingen  

doe waar ik spijt van krijg?

Gebeurtenis  Wat gebeurde er?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolg  Wat gebeurde er daardoor?

Gedachten

Wat dacht je toen?

Gevoel

Wat voelde je 

daardoor?

Gedrag

Wat deed je?
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Een brief aan jezelf

Laat je kind een brief schrijven aan zichzelf. Als het schrijven nog lastig is, 

kun je het uiteraard samen doen.

 › Begin de brief met 'Lieve …' en schrijf daarna wat je wilt, zolang  

het maar positief en liefdevol is.  

 

Een aantal suggesties: 

Ik moet altijd om je lachen als je … 

Ik vind het knap dat je geleerd hebt om … 

Ik weet zeker dat je, als je veel oefent, heel goed zult worden in … 

Het is fijn als je … met je broer/zus/vader/moeder doet. 

Ik ben zo blij dat je altijd … 

Hoe zou het zijn als je vaker … 

Wat ik zo leuk vind aan jou is ... 

Ik ben je dankbaar voor … 

Ik hou van je omdat …

 › Doe de brief in een mooie envelop en stuur 'm vervolgens daadwerkelijk 

naar je eigen huis. Je kunt er ook een paar weken mee wachten, zodat 

het een nog grotere verrassing is.

Jammer genoeg verdwijnt de ouderwetse romantische liefdesbrief een beetje 

uit ons collectieve geheugen. Terwijl het zo mooi is om er een te schrijven; 

laat staan er een te krijgen. Laat je kind een liefdesbrief schrijven aan 

zichzelf. Nog leuker natuurlijk als jij of je partner daarnaast ook een brief 

aan je kind schrijft, dan ontvangt ’ie er onverwachts twee.

Als je bewust mooie dingen aan jezelf schrijft, gebeuren er een aantal 

handige dingen. Schrijven dwingt je tot reflectie en zelfinzicht. Het zorgt 

voor afstand tot je emoties en dat helpt je relativeren. Bij positieve woorden 

maak je meer gelukshormonen aan. Het traint je gevoel van dankbaarheid. 

En je krijgt nog eens leuke post ook!

Vergeet daarnaast niet om zelf ook met regelmaat iets voor je kind te 

schrijven. Een paar lieve woorden op een briefje in een lunchtrommel,  

op een kussen of op een leuke ansichtkaart doen wonderen.

52 - Hoe kun je steeds positiever over jezelf gaan denken?

Ik heb hier een brief

| Een brief is liefde door de brievenbus |
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Gefeliciteerd!

Als je daadwerkelijk met dit boek aan  

de slag bent gegaan, heb je de relatie  

met je kind geweldig verdiept. Je hebt 

bijzondere oefeningen gedaan, intieme 

momenten gedeeld, persoonlijke 

ervaringen en gevoelens uitgewisseld  

en mooie avonturen beleefd. Dat pakt 

niemand je meer af. Je mag best een 

beetje trots zijn op jezelf.

Nu is het tijd voor je volgende stap.

Videocursus ‘Zo word ik  

een inspirerende ouder’

We bieden veel aan bij 365 Dagen 

Succesvol. Begin eens met onze 

videocursus Zo word ik een inspirerende 
ouder. Met de code ‘Glimlach’ krijg je  

de cursus tijdelijk van ons cadeau.  

Ga snel naar 365dagensuccesvol.nl/

ouders en meld je aan.

In een paar bijzondere, praktische en 

krachtige stappen gaan we je helpen  

om je leven zo in te richten dat je zelf 

maximaal in je kracht staat. En daarmee 

word je een inspirerend voorbeeld voor  

je kind. We hebben zin om met je aan  

de slag te gaan!

Tijd voor de volgende stap

Hoe blijf je groeien naar 
inspirerend ouderschap?

365 Dagen Succesvol 

Jaaropleiding

Sinds 2013 organiseren we de leukste  

en meest impactvolle opleiding voor 

iedereen die iets in zijn leven wil 

verbeteren. Of het nu gaat over  

een carrièrestap, een nieuwe relatie,  

een fitter lijf, meer geld verdienen of 

ontspannen leven  in de 365 Dagen 

Succesvol Jaaropleiding leer je hoe je  

dat voor elkaar krijgt. Let op: dit geldt 

alleen voor mensen die daadwerkelijk 

een stap vooruit willen.  

De Jaaropleiding bestaat uit een  

praktisch online programma, 

inspirerende livebijeenkomsten,  

kleine intieme coach groepjes, een  

grote community met hulp en heel  

veel bijzondere ervaringen. Veel 

Jaaropleidingdeelnemers doen de 

oefeningen thuis met hun kinderen en 

dat levert geweldige resultaten op.  

 

Meer informatie vind je op: 

365dagensuccesvol.nl/jaaropleiding

Het Superrelatie Weekend

Liefde is een vaardigheid. Je kunt leren 

hoe je een fijne relatie krijgt en houdt.  

Of je nu single bent, net gescheiden of  

al twintig jaar getrouwd: er bestaat een 

aantal ‘menselijke wetmatigheden’ die 

voor bijna iedereen gelden. Als je die 

snapt en kent, kun je elke horde in je 

relatie overwinnen, word je aan

trekkelijker voor de juiste levenspartner 

en kan je liefdes leven (ook met kleine 

kinderen) weer helemaal opbloeien. 

Zolang je maar bereid bent het werk  

te doen. 

  

Eens per jaar organiseren we het grootste 

seminar ter wereld op het gebied van 

liefde en relaties: het Superrelatie 

Weekend. Je bent van harte uitgenodigd.  

 

Meer informatie vind je op: 

365dagensuccesvol.nl/superrelatie
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Het was heel lang ondenkbaar dat dit boek er ooit zou komen.

Toen David net drie jaar vader was, eindigde zijn relatie en vertrok hij bij  

zijn toenmalige geliefde en dochtertje. Hij voelde zich als vader hopeloos 

mislukt. Voor Arjan was het zelfs uitgesloten dat hij ooit kinderen zou 

krijgen. Want kinderen, dacht hij, waren niets anders dan lawaaierige 

aandachttrekkers die zijn leven zouden overnemen. 

Gelukkig hadden ze het allebei mis.

David is nu vader van drie prachtige kinderen, waarvan de oudste al 

volwassen is. Door met zijn hart te kiezen voor het vaderschap en elke  

dag in zijn relatie met zijn oudste dochter te investeren, ontdekte hij:  

ik kan dit wél. Met zijn nieuwe geliefde kreeg hij er twee schatten bij  

en het feest was compleet. 

Arjan onderzocht wat hem tegenhield om vader te worden. Na lang zelf  

onderzoek kwam hij tot een conclusie: angst. Hij durfde de verantwoorde

lijkheid niet aan. Totdat iemand tegen hem zei: ‘Maar je hoeft het toch niet 

alleen te doen?’ En dat veranderde alles. Inmiddels is Arjan vader van vier 

geweldige kinderen en blijkt hij het best te kunnen.

Sinds 2012 werken David en Arjan samen aan hun missie om van  

Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Ze schrijven  

boeken, organiseren opleidingen en delen elke dag allerlei tips op social 

media. Inmiddels is 365 Dagen Succesvol in Nederland een van de meest 

impactvolle methodes voor persoonlijke groei en bereiken ze wekelijks 

miljoenen mensen met hun columns, podcasts, artikelen, video’s en 

programma’s. Vrijwel alles geven ze weg.  

 

Maak ook kennis met de methode van 365 Dagen Succesvol en meld je aan 

via 365dagensuccesvol.nl/ouders. Met de code ‘Glimlach’ ontvang je de 

videocursus ‘Zo word ik een inspirerende ouder’ tijdelijk van ons cadeau. 

Hoewel David en Arjan er soms over fantaseren iedereen te kunnen helpen, 

weten ze dat het niet zo werkt. Ze hebben niet alle antwoorden en ze maken 

ook fouten. Maar weet dit: het is hun diepste intentie om een force for good 

te zijn. Om echte levens echt te veranderen. Om het leven van iedereen die 

met ze in aanraking komt positief te beïnvloeden. Om je oude ideeën 

overhoop te gooien, om je nieuwe inzichten cadeau te doen en om je ogen  

te laten twinkelen. Om je elk doel te laten behalen dat je nastreeft. 

Om stap voor stap Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken.

Over David en Arjan

Twee mannen met een missie
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Dankjewel

Het had niet zonder je gekund

Het boek dat je nu vast hebt, is tot stand gekomen met de hulp van tientallen 

vaders, moeders, experts, kinderen en anderen, die allemaal hun ideeën en 

inspiratie met ons hebben gedeeld. Heel veel dank aan iedereen die ons 

advies heeft gegeven, vragen heeft gesteld of heeft geroepen dat een bepaald 

onderwerp niet mocht ontbreken. Grote kans dat je jouw verzoeknummer 

terugvindt in één van de 52 lessen. 

Samen maakten we dit boek.

Een paar mensen willen we graag specifiek bedanken.

Als eerste Lydia, Evelien en Janina, het projectteam dat samen dit boek  

heeft samengesteld en vormgegeven. Dankzij jullie is het zo mooi (en zo dik!) 

geworden.  

We zijn er heel blij mee.

Bijzonder veel dank aan Willeke Alberti en haar team voor het mooie 

voorwoord  en natuurlijk aan haar vader Willy en schrijver Gerrit den 

Braber voor de titel van dit boek. 

Het past zo goed.

Dank ook aan Gilleske en Niels voor je hulp en support.

Veel dank aan het team van 365 Dagen Succesvol. Doordat jullie zo 

enthousiast en professioneel onze organisatie leiden, zijn wij in de 

gelegenheid een boek te maken als dit. Dat betekent eindeloos veel  

voor ons.

Heel veel dank aan alle deelnemers van onze programma’s, leden van onze 

online communities, coaches in onze opleidingen en lezers van onze 

artikelen. Mensen vragen weleens: ‘Wat is 365?’ Het antwoord: dat zijn jullie. 

Mensen met een droom die de wereld mooier willen maken. Dankjewel.

Veel dank aan onze eigen ouders. Dankzij jullie liefde en zorg zijn we 

geworden wie we zijn. Dank aan onze lieve kinderen Maud, Allis, Aydan, 

Vesper, Ramses, Mozes en Hazel  en sorry als papa weer eens iets op je 

uitprobeerde voor zijn nieuwe boek, om te zien of het ook echt werkt.

De meeste dank is voor onze geliefden, Emanuela en Myke. 

Het grootste cadeau in ons leven is dat we het met jullie mogen delen.

Heel veel dank allemaal.
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NUR 770 Over David en Arjan

Zeg je 'geluk', dan zeg je David en Arjan.  

Hun organisatie 365 Dagen Succesvol heeft al 

duizenden mensen geholpen hun dromen waar 

te maken. Hun columns, video's en opleidingen 

bereiken miljoenen mensen per week. David is  

vader van drie kinderen en Arjan van vier.

‘David en Arjan zijn de absolute  
geluks-experts van Nederland.’

-  PSYCHOLOGIE MAGAZINE -

Dit is géén opvoedboek.

Want het meeste opvoeden is zinloos.

Gedoe. Frustratie. Je kinderen luisteren toch niet.

Dit is een geluksboek.

Om je kinderen te helpen met een gelukkig leven. 

Vol vertrouwen, verbinding en vreugde.

Daarvoor hoeven ze niet hun broccoli op te eten of op tijd naar bed.

Het kan veel leuker.

Ga meteen aan de slag met dit praktische, inspirerende en verrassende 

boek met 52 oefeningen en inzichten. Speciaal voor ouders, opvoeders, 

leerkrachten en iedereen die met kinderen leeft en werkt.

Leuk voor je kinderen en extra leuk voor jezelf.




