
 
In 7 stappen naar meer 

Gezinsgeluk 
 

Voor ouders die streven naar 
 meer rust, harmonie en gezinsgeluk  

door bewust ouderschap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Christianne de Weerd 

                     www.praktijk-de-vlinder.com 

 

 



 

Misschien herken je dit wel: 
 

Loopt het bij jou momenteel niet helemaal lekker 

in de opvoeding van je kinderen?  

Zit jouw kind niet lekker in zijn/haar vel en heeft 

dat zijn weerslag op het gezin? Ben je moe omdat 

de opvoeding van je kinderen veel energie van je 

vraagt? 

Of merk je dat je kortaf bent tegen je gezinsleden 

en heb je daar later spijt van? Lopen de 

spanningen in huis op en heb je het gevoel dat er 

iets moet veranderen? Zorgt het er zelfs voor dat 

je begint te twijfelen aan jezelf of dat je onzeker 

wordt of je het allemaal wel goed doet? 

Heb je het idee dat mensen in je omgeving 

eigenlijk niet helemaal begrijpen waar jij 

tegenaan loopt en dat zij jou niet kunnen helpen 

op de manier die past bij jouw gezin omdat het 

voor jou niet goed voelt?  

Of omdat je anders denkt over de opvoeding van 

jouw kinderen en wat jullie nodig hebben? 

 

  



Merk je dat jullie als partners eigenlijk ook 

onderlinge spanningen ondervinden omdat de 

opvoeding van jullie kinderen veel van jullie 

vraagt en mis je elkaar in de relatie?  

Misschien merk je dat je er zelfs slapeloze 

nachten van krijgt, omdat je weet dat er een 

oplossing moet zijn voor je probleem maar dat jij 

die nog niet gevonden hebt… 

Je zou eigenlijk zo graag gewoon een ontspannen 

leven kunnen leiden met je gezin waarbij 

iedereen lekker in z’n 

velletje zit en jullie 

energie hebben om 

samen leuke dingen 

te ondernemen.  

Jij wil ook zo graag 

weer eens ouderwets 

veel plezier kunnen 

maken met je gezin 

en als er dan eens een 

onenigheidje is dat je 

die ook zo weer hebt 

opgelost. 

  



Wil je ook zo graag dat wanneer jij met je gezin 

ergens bent dat anderen respect hebben voor 

jouw invulling aan je ouderschap omdat ze zien 

dat jullie een gelukkig gezin zijn?  

 

 

Wil jij ook zo graag  
dat je gewoon zelfverzekerd  

durft op te voeden  
omdat je vertrouwen hebt  

in jouw kwaliteiten als ouder  
en dat je durft te vertrouwen  
dat er altijd een oplossing  
binnen handbereik ligt  

voor een hobbel in de weg? 
 

 

  



Hoe zou het voor je zijn wanneer … 
 

… je gewoon iedere dag weer uitgerust wakker 

wordt en energiek aan een nieuwe dag kunt 

beginnen?  

 

Waardoor jij ook 

beter in je vel zit en 

ook weer toekomt aan 

jezelf en je partner? 

En dat je die 

innerlijke rust terugziet bij de overige leden van 

jouw gezin? 

Weet je dat er veel meer ouders zijn zoals jij?  

Die net als jij dolblij zijn met hun kinderen maar 

ook doodmoe werden van het opvoeden dat niet 

helemaal lekker liep. 

Bij mij kostte het ook energie om de juiste aanpak 

te vinden die werkte voor mijn gezin. Zeker 

wanneer jouw kind buiten de lijntjes kleurt en de 

adviezen die andere gaven niet passend zijn voor 

jouw gezinssituatie.  



Pas toen ik zelf op 

onderzoek uitging en 

juist die informatie ging 

toepassen die goed 

voelde voor mij en mijn 

gezin, kwamen we tot een fijnere manier van 

omgaan met elkaar binnen het gezin.  

Want ieder gezinslid is uniek en heeft eigen 

behoeften die gecombineerd moeten worden met 

de behoeften van de rest van het gezin. 

Ook vroegen ouders aan mij hoe ik dat nu 

aanpakte en vertelde ik hen, hoe ik het aanpakte 

en hoe ik dacht over opvoeden en kinderen. 

 



Ik merkte dat ouders het fijn vinden om iemand te 

hebben die zonder oordeel met je meedenkt. 

 Ouders voelden zich gehoord en voelden zich 

ook echt begrepen omdat ik niet oordeel over 

hoe zij vorm gaven aan hun ouderschap.  

 
“Iedere ouder voedt zijn kinderen 

 op met de beste intenties.” 
 

 

Alleen helaas komen die goede intenties niet 

altijd even goed uit de verf zoals we graag 

zouden willen. 

Dan is het heel fijn als je iemand hebt die even 

met je meedenkt en je bewust laat worden van 

wat je doet en hoe het anders kan. 

Maar dat staat of valt allemaal met hoe je in het 

leven staat en wat je belangrijk vindt in het leven 

en niet te vergeten: wat jij je kinderen mee wil 

geven in de opvoeding. 

  



Heb je deze quotes  
weleens gezien? 

 

 
“Echte mama’s zijn niet perfect  

en perfecte mama’s zijn niet echt.” 
 

 

 

“Mama zijn is... 
het af en toe ook niet meer weten,  

maar toch dapper doorgaan.” 
 

 

 

“Kinderen zijn niet lastig. 
Kinderen zijn verschillend en dat is lastig” 

 
 

 
“Achter elk geweldig kind staat  

een ouder die er vrij zeker van is  
dat die het allemaal verpest.” 

 
  



Wist je dat… 
… er een aantal dingen zijn die bepalen hoe 

groot jouw kans op gezinsgeluk is door een 

bewuste ouder te zijn? 

 

Stel jezelf eens de volgende vragen: 
• Hoe zit jij in je vel? 

• Hoe denk jij over jezelf? 

• Hoe denk jij over de wereld om je heen? 

• Hoe communiceer jij met jouw kinderen? 

• Hoe communiceer jij over jouw kinderen? 

  



Het begint allemaal  
met een goede basis. 

 

Alles valt of staat met een goede basis. Jij als 

ouder vormt de fundering van jouw gezin. Om te 

zorgen dat je een stevige basis hebt om op te 

bouwen moet je zorgen dat de fundering ook 

stevig staat. 

Door te onderzoeken waar jij voor staat; waar jij 

in gelooft; waar jij waarde aan hecht; waar jij blij 

van wordt; wat jij je kind mee wil geven in het 

leven, krijg je inzichten in jezelf. In wat jou een 

bewuste ouder maakt. 

Vervolgens kun je stappen gaan zetten om vanuit 

bewust ouderschap meer rust, harmonie en 

gezinsgeluk te creëren.  

 

 
“Ja, dat is leuk in theorie maar hoe dan?” 

 
  



Ik geloof dat iedere ouder  

d.m.v. bewust ouderschap:  
• Meer rust in het gezin gaat ervaren 

• Meer rust in zichzelf gaat ervaren 

• Meer harmonie gaat ervaren 

• Meer gezinsgeluk gaat ervaren 

• Meer verbinding krijgt met zijn/haar 

kind(eren) 

• Zijn/haar kind kan helpen meer 

zelfvertrouwen te krijgen 

• Zijn/haar kind een opvoeding te geven die bij 

het kind past 

• Het gedrag van zijn/haar kind door een 

andere bril kan bekijken 

 

  



Waarom deel ik deze tips? 
 

Door mijn ervaring met het werken met kinderen 

en hun ouders en doordat ik zelf ouder ben van 

inmiddels twee pubers, heb ik al veel gezien en 

meegemaakt. 

Ik heb opleidingen, cursussen en trainingen 

gevolgd. Ik heb me verdiept in literatuur, 

adviezen en tips gehoord en gelezen, webinars 

gevolgd en natuurlijk ervaring opgedaan in het 

veld. 

Ik ontdekte dat ik 

ouders veel te bieden 

heb en dat ouders 

graag dankbaar 

gebruik maakten van 

de inzichten en 

handvatten die ik hen 

gaf. 

  



Om nog veel meer ouders te kunnen bereiken 

die meer rust, harmonie en gezinsgeluk na 

streven ben ik gaan coachen, inzichten en 

handvatten geven en zo is ook de training 

“Gezinsgeluk door bewust ouderschap” ontstaan. 

 

Want: 

Gezinsgeluk  

= 

Stralende kinderen & Gelukkige ouders 

 

 

 
Gezinsgeluk door bewust ouderschap 

 

Gezinsgeluk door bewust ouderschap is een 

training waarbij ik je enkele kneepjes van het vak 

leer maar vooral je aan het werk zet om voor 

jezelf duidelijk te krijgen wat past bij jouw gezin.  

Ik neem je mee door verschillende inzichten die 

er door de jaren heen door diverse mensen zijn 

gedaan en hoe jij die inzichten en handvatten 

kunt vormgeven binnen jouw ouderschap.  



Juist doordat we er zo over na gaan denken 

waarom we de dingen doen zoals we die doen, 

heet het bewust ouderschap. We zijn bewust 

bezig met vorm te geven aan ons ouderschap.  

 

 

Alle theorie en opdrachten worden nog verder op 

jouw gezin afgestemd tijdens de online 

coachingsessies met jou als ouder. Zodat je je 

vragen kunt stellen en om advies te vragen hoe je 

iets nu aan kunt passen aan jouw situatie. 

Door op deze manier met de opvoeding bezig te 

zijn zul je merken dat je meer rust, harmonie en 

gezinsgeluk gaat ervaren, zodat je ook weer echt 

kunt genieten van elkaar.  

 

bewust 
ouderschap

inzichten & 
handvatten

coaching



Je krijgt weer energie van elkaar en je krijgt ook 

weer het vertrouwen dat jullie goed bezig zijn als 

gezin en samen om kunnen gaan met hobbels in 

de weg. 

Jullie hebben weer een gezin waarin iedereen 

zich gehoord, gezien en gewaardeerd kan 

voelen. Jullie ervaren de kracht die je krijgt van 

gezinsgeluk. 

 

 

 

 

 

 



De 7 stappen naar meer gezinsgeluk 
 

Oké, ik had je bij de titel van dit e-book beloofd 

dat je in zeven stappen meer gezinsgeluk kunt 

gaan ervaren. 

 

De 7 stappen zijn: 

1. Zorg voor een goede basis 

2. Volg je hart, want dat klopt 

3. Kies wat voor ouder jij wil zijn 

4. Maak contact met je kind 

5. Zorg voor duidelijkheid en structuur 

6. Kijk verder dan het gedrag van je kind 

7. Zorg voor een verantwoorde levensstijl 

 

Ja, leuk en aardig maar dat is gewoon een open 

deur open trappen… 

 

Maar toch, is die open deur open trappen niet 

altijd even makkelijk… 

Laat ik je nog even stapsgewijs iets meer 

vertellen. 

  



Stap 1: Zorg voor een goede basis 
 

 

Alles valt of staat met een goede basis. Jij als 

ouder vormt de fundering van jouw gezin. Om 

te zorgen dat je een stevige basis hebt om op te 

bouwen moet je zorgen dat de fundering ook 

stevig staat. 

Vergelijk het met het bouwen van een huis. 

Wanneer het huis geen gedegen fundering 

heeft, kan het als een kaartenhuis in elkaar 

vallen. 

Zorg dus dat je als ouder weet wie je bent, 

wie jij wil zijn en wat jij belangrijk vindt in het 

leven. 



Stap 2: Volg je hart want dat klopt 
 

 

Wanneer jij weet waar jij gelukkig van wordt,  

weet je waar je aan wil werken en dat maakt het 

makkelijker om je doel na te streven. 

 

Wanneer je je hart volgt: 

• Geeft dat voldoening 

• Geeft dat positieve energie 

• Zorgt het voor een geluksgevoel 

• Geeft dat je net even dat beetje kracht om 

door te zetten als het moeilijk wordt 

  



Stap 3: Kies wat voor ouder jij wil zijn 
 

 
 

Wanneer je weet waar jij gelukkig van wordt, kun 

je na gaan denken over wat voor ouder jij wil zijn. 

Wil jij een papa zijn die helemaal los gaat met 

verkleedpartijtjes of wil jij een stoere papa zijn? 

Wil je een verzorgende mama zijn of wil je juist 

een stimulerende mama zijn? 

Allemaal dingen waar je over na kunt denken.  



Stap 4: Maak contact met je kind 

 
Praat jij met of tegen je kind? En dan heb ik het 

niet over, de gebruikelijke “Hoe was jouw dag?” 

en de standaard antwoorden die erop volgen. 

Vaak zijn het namelijk steeds dezelfde gezins-

leden die aan het woord zijn.  

Wil jij eens een ander gesprek aan tafel voeren 

dan normaal? Laat je dan inspireren door de 

volgende vragen. 

• Waar ben jij het meest trots op van jezelf? 

• Wie de aardigste persoon die je kent? 

Waarom? 

  



Stap 5:  

Zorg voor duidelijkheid en structuur 

 
Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en 

structuur. Dan weten ze waar ze aan toe zijn. 

Maar als ouders hebben we daar ook in zekere 

zin behoefte aan. Om het voor ons overzichtelijk 

te houden gebruiken wij agenda’s of planners. 

Dit is nog maar een voorbeeld van hoe je 

duidelijkheid en structuur kan bieden.  



Stap 6:  

Kijk verder dan het gedrag van je kind 

 
Hoe lief je kind ook is, er is een moment dat ook 

jouw lief kind een keertje iets doet waar jij niet 

blij van wordt. 

De vraag is dan:  

“Hoe reageer jij hier op als ouder?” 

Ben jij een ouder die gebruik maakt van 

beloningen of van straffen?  

En hoe doe jij dat dan. 

  



Stap 7:  

Zorg voor een verantwoorde levensstijl 

 

Er zijn zoveel verschillende visies over wat nu 

wel of niet een gezonde levensstijl is.  

Natuurlijk heb je dan ook weer voorstanders en 

tegenstanders van ieder idee. De een is helemaal 

lyrisch over een bepaalde stroming terwijl de 

ander het echt afkeurt. 

Bepaal wat voor jou een verantwoorde levensstijl 

is die je wil volgen met jouw gezin. 

  



Gezinsgeluk door bewust ouderschap 
 

Zoals je al gezien hebt, zijn er verschillende 

zaken die invloed hebben op het gezinsgeluk 

binnen jouw gezin. 

Wil jij graag meer weten over hoe jij nog meer 

vorm kunt geven aan jouw bewust ouderschap 

zodat jij meer rust, harmonie en gezinsgeluk 

ervaart? 

 
En wil je graag meer inzichten en handvatten  
krijgen in combinatie met coaching op maat? 

 
Dan is de online training Gezinsgeluk door 

bewust ouderschap iets voor jou! 

Door op deze manier met de opvoeding bezig te 

zijn, zul je merken dat je meer rust, harmonie en 

gezinsgeluk gaat ervaren, zodat je ook weer echt 

kunt genieten van elkaar.  

 
Je krijgt weer energie van elkaar en krijgt ook weer 
 het vertrouwen dat jullie goed bezig zijn als gezin 
 en samen om kunnen gaan met hobbels in de weg. 

 
  



 

Jullie hebben weer een gezin waarin iedereen zich 

gehoord, gezien en gewaardeerd kan voelen. 

 

Jullie ervaren de kracht die je krijgt van 

gezinsgeluk. 

 

Wie ben ik? 
 

Mijn naam is Christianne, ik ben 

getrouwd met een lieve man en 

trotse mama van een dochter en 

een zoon. Twee pubers die naar 

het voorgezet onderwijs gaan. 

Sinds 1997 ben ik al werkzaam in 

het onderwijs. Ik heb ervaring in 

alle groepen van de basisschool 

en zelf in de eerste twee jaar van 

het voorgezet onderwijs. Maar 

omdat ik meer wilde betekenen voor kinderen en hun ouders, 

ben ik me verder gaan ontwikkelen en heb ik inmiddels 

meerdere opleidingen gevolgd zoals Kindercoach, 

Pubercoach, Luisterkind, Access Bars, Kindertalenten-

fluisteraar. 

Voor mijn werk in het onderwijs heb ik ook nog opleidingen 

en diverse cursussen gevolgd waarbij gedragsproblemen, 

concentratieproblemen, beelddenken en meer- en 

hoogbegaafdheid er enkele zijn.  



Toen ik eenmaal zelf moeder werd, 

waren er natuurlijk ook in ons 

gezin zaken die niet helemaal 

lekker liepen. Je kent het misschien 

wel, je gevoel zegt dat er iets aan 

de hand is, mensen uit je directe 

omgeving geven allerlei 

goedbedoelde adviezen maar die 

adviezen voelen niet goed voor jou. Je hebt het idee dat het 

iets anders moet zijn. Omdat jouw kind aan iets anders 

behoefte heeft dan de huis-tuin-en-keuken-adviezen. 

 
En dan komt het…. Wat doe je dan? 

 
 

Volg je de mensen die al veel langer ervaring hebben in het 

opvoeden van kinderen of het begeleiden van kinderen? 

Omdat je eigenlijk niet goed anders durft te zijn?  

En misschien heb je het idee dat je dan toegeeft, want je hoort 

toch zo vaak dat ouders hun kinderen verwennen? 

Wanneer je kind vastloopt op school…dan komt het moment 

dat een onderzoek nodig kan zijn om toch verder te komen.  

Gelukkig was dat voor mij het een bevestiging van wat we al 

wisten, maar konden er daardoor wel deuren geopend 

worden. Met als resultaat dat mijn zoon beter in zijn vel zat en 

het in ons gezin ook weer een stuk rustiger werd. 



 
Als ouders moet je creatief zijn en alert zijn bij tijd en wijle.  
En ja, dat vraagt ook van ons als ouders soms veel energie.  

Maar weet je, dat doe je,  
want je wil dat het goed gaat met je kind en met je gezin. 

 
 

Want je kind is niet alleen je kind. Mijn kind is een onderdeel 

van ons gezin, dus van een systeem. Dus het is niet zo dat je 

alleen voor één kind iets doet. En soms uit het kind iets 

waardoor het als storend gedrag wordt gezien maar is het 

eigenlijk alleen een reactie op iets anders wat in het gezin 

speelt. 

 
Daarom hoort bij bewust ouderschap ook dat je kritisch  
naar jezelf durft te kijken en ook daar mee aan de slag 
 gaat wanneer blijkt dat er iets is waar aan gewerkt  

mag worden. Want als je goed voor een ander wil zorgen, 
 is het ook zaak dat je goed voor jezelf kunt zorgen. 

 
 

Het is zo belangrijk om fouten te durven maken, want hé als 

iets niet is gegaan zoals het moet heb je niet gefaald.  

Nee, je hebt een manier gevonden die niet werkt en dat biedt 

weer nieuwe kans om een manier te vinden die wel werkt. 

Waar het bij bewust ouderschap om draait, is dat je aanvaardt 

wie jij bent maar ook wie je kind is en durft te kijken naar wat 

je kind nodig heeft zonder daarbij een curling ouder te zijn.    

  



 
 

     Was dit e-book  
     waardevol voor jou? 

 

Kom dan bij de besloten facebookgroep 

Gezinsgeluk = 

stralende kinderen + 

gelukkige ouders 

 

Je bent daar van harte welkom! 

 

Zeg je, nou ik wil eigenlijk wel meer weten over 

die online training:  

Gezinsgeluk door bewust ouderschap? 

 

Neem dan contact met mij op voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek 

 

  

https://www.facebook.com/groups/3327717510580377/
https://www.facebook.com/groups/3327717510580377/
https://www.facebook.com/groups/3327717510580377/
http://www.praktijk-de-vlinder.com/ik-wil-graag-een-vrijblijvend-kennismakingsgesprek/
http://www.praktijk-de-vlinder.com/ik-wil-graag-een-vrijblijvend-kennismakingsgesprek/
https://www.facebook.com/groups/3327717510580377/


Wist je dat je mij ook vinden op: 
Instagram: 

www.instagram.com/praktijk_de_vlinder 

Facebook: 

www.facebook.com/PraktijkDeVlinder 

En uiteraard op mijn website:  

www.praktijk-de-vlinder.com 

Leuk als je mij volgt! 

 

Lieve groet, 

Christianne de Weerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik help gezinnen en gezinsleden  
die meer rust, harmonie en gezinsgeluk nastreven 
door bewust ouderschap, coaching op maat en 
inzichten & praktische handvatten te geven. 

http://www.praktijk-de-vlinder.com
http://www.instagram.com/praktijk_de_vlinder
www.facebook.com/PraktijkDeVlinder
www.praktijk-de-vlinder.com

