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Introductie

Welkom bij het trainingsmateriaal Gezinnen met lef 2017. Dit materiaal is een verdieping van de
basistraining. In deze serie van zeven bijeenkomsten wordt gewerkt vanuit de visie dat ouders dragers
zijn van het gezin en dat ieder gezin drie uitdagingen heeft.
Gezinnen met lef is een praktisch en inspirerende training voor ouders die willen investeren in hun
gezin en relatie.
Waarom investeren in je gezin?
Ouders vormen de basis van het gezin. Delen van ervaringen uit het gezinsleven buiten je bekende
sociale netwerk, is niet gebruikelijk. Toch maakt delen van ervaringen je rijker. Het geeft inspiratie,
herkenning maar ook erkenning dat de realiteit van ieder gezin niet altijd de kleur heeft die je in
gedachten had. Door (h)erkenning ontstaat er ruimte om alternatieven te overwegen en in te zetten.
Deze experimenten zijn voor andere ouders inspirerend. Want blijkbaar hoef je het niet altijd te doen
zoals je altijd deed.
Wat is een training Gezinnen met lef?
Gezinnen met lef is een training ontwikkeld voor de opbouw van sterke gezinnen.
Het geheel bestaat uit zeven bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ontvang je informatie over
de diverse processen in een gezin, gaan ouders met elkaar en met collega-ouders in gesprek en aan
de slag. Gezinnen met lef nodigt en daagt ouders uit persoonlijke ervaringen uit het gezinsleven als
vertrekpunt te nemen. Dit vraagt van ouders ‘lef’ om zowel kracht als kwetsbaarheid te delen.
Het materiaal wordt digitaal aan deelnemers verzonden en heeft dan ook ruimte voor aanpassingen
en aanvullingen naar aanleiding van ervaringen. Ook zijn de bijeenkomsten als workshops te volgen.
Op www.bureauleeflang.nl is meer informatie te vinden.
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Wie is Alie Leeflang

Mijn naam is Alie Leeflang, ik ben getrouwd met Hans en moeder van twee prachtige dochters. Ik
geniet van het leven met God en de mensen om mij heen. Leven vanuit deze relaties geeft ruimte aan
de kracht en kwetsbaarheid in mijn leven. Mijn droom? Samen werken aan duurzame relaties in het
gezin, op het werk en in de kerk.
In het dagelijks leven ontwikkel ik materiaal voor
preventieve trainingen aan gezinnen, geef ik
trainingen, coaching, supervisie en workshops.
De rode draad in dit werk is de uitdaging en
de uitnodiging die een relatie met zich mee
brengt. Als mens verlangen we naar een leven in
verbondenheid en tegelijk ervaren we drempels in
ons systeem om liefde te geven en te ontvangen.
Hier kan je in meerdere seizoenen van je leven
tegen aan lopen, zowel privé als in werksituaties.
Bij het materiaal en de trainingen van Bureau
Leeflang staat de dagelijkse realiteit en de
persoonlijke kracht en kwetsbaarheid centraal.
Samen werken we aan balans zodat jij kan leven
met lef.
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Thema: De uitdaging van het gezin
Een team met drie uitdagingen!

Materiaal

Notitieblok en pen van Bureau Leeflang voor iedere deelnemer
Stiften
Vlaggen op diverse kleuren papier uitgeknipt (6 per ouder)
Touw en nietmachine

Intro opdracht

Aan welke gezinsdoelen werk jij?
Wanneer kijk jij positief terug op deze fase van het gezin-zijn?

Gezinsdoelen:
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Input

In Nederland spreken we van een gezin als het minimaal over 1volwassenen en 1 kind gaat. Eigenlijk
is dit een kleine samenlevingseenheid of met een kleine zelfstandige organisatie te vergelijken. In het
trainen benader ik gezinnen als een team. Het gezin als een team waarin diverse taken en rollen om
afstemming vragen. Dit afstemmen herken je waarschijnlijk in je eigen leven waarin je ook meerdere
rollen inneemt. Bijvoorbeeld als vrouw, moeder, dochter, vriendin, sociaal ondernemer, schoolmoeder,
buurvrouw. Voor een ontspannen gezinsleven is een balans nodig in de eisen die aan het individu en
aan het gezin gesteld worden.
De huidige maatschappelijke eis van het gezin lijkt kinderen opvoeden tot zelfstandige, sociale en
democratische burgers. De eis aan ieder individu is gericht op zelfontplooiing en zelfstandigheid.
Door deze benadering is een cultuur ontstaan waarin de (geestelijke) opvoeding het kind in het gezin
centraal staat.
Maar een gezin heeft meerdere opdrachten en daar staan we bij stil. Het gezin is bijvoorbeeld de
eerste plek waar een kind leert om zich te verhouden tot de ander. Dit is belangrijk omdat kinderen
deze vaardigheid op ieder moment dat ze de deur uitgaan, gebruiken. Behalve positief inzetbaar, is
er ook een negatief gevolg van de ontwikkeling dat het kind centraal staat in het gezin. Het is een
vorm van de-contextualiseren. Door het kind centraal te stellen, halen we het kind uit zijn/haar sociale
verbinding met de ouders/ opvoeders, waardoor het lastig wordt een totaal beeld van een situatie
te krijgen. “Mijn kind is/ doet …., vormt een uitdaging omdat …., onderzoeken geven diagnose ….. !
Bureau Leeflang werkt vanuit de veronderstelling dat ouders de dragers van het gezin zijn. Als er een
uitdaging in het gezin is, kijken we allereerst naar onszelf als ouders en onze relatie.
Dr. W. ter Horst geeft in zijn boek Nieuw licht een korte checklist om te kijken hoe de relatie ervoor
staat (p 130-137):
- Zijn de financiën op orde?
			
- Hebben jullie beide voldoende energie?
			
- Hebben jullie genoeg tijd voor elkaar?
			
- Gaan jullie genoeg met elkaar om?
Een confronterende en praktische checklist, wat inzicht in de dagelijkse praktijk geeft. Slaapgebrek,
financiële onzekerheid; het heeft effect op de relatie. Dit erkennen en eerlijk kijken naar de dagelijkse
praktijk vraagt om lef en kwetsbaarheid.
Daarnaast nemen zorgen over kinderen hun plek in, want er kan wel degelijk iets aan de hand zijn.
Deze volgorde is in eerste instantie voor veel gezinnen moeilijk, als ouders zie je direct jezelf en de
obstakels die er in iedere relatie zijn. Het voelt soms gemakkelijker daar omheen te gaan en ‘direct
het kind te helpen’. Maar voor duurzame gezinnen investeren we eerst in de relatie van de ouders.
Vandaar dat we elkaar uitdagen elkaar tijdens deze bijeenkomsten als partners, ouders en teamgenoten beter te leren kennen.
Uit ervaring blijkt dat er een veilige plek kan ontstaan als we bereid zijn onze krachtige en kwetsbare
ervaringen te delen. Want in iedere relaties is er eenzaamheid, onbegrip, conflict en een gevoel van
vastlopen. Klopt dat? Delen van moeilijke momenten vraagt meer lef dan succeservaringen delen.
Daarom is het belangrijk aan elkaar te beloven dat wat we in deze setting van elkaar horen, ook binnen
deze setting zal blijven. Beloven jullie dit aan elkaar?
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Drie gezinsopdrachten
Om een stevig teamfundament te leggen, heeft Bureau Leeflang een kapstok met drie gezinsopdrachten ontworpen, gebaseerd op het onderzoek van het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van
de Avans Hogeschool (Lectorale redes De kracht van het alledaagse, Terug naar de logica van het gezin
en de professional in de transitie jeugdzorg Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen, 2013). Aan deze
kapstok kan je alle gezinsuitdagingen en gezinsdoelen ophangen. De drie gezinsopdrachten staan
hieronder kort beschreven, deze informatie wordt tijdens de training toegelicht.
De onderlinge banden:
- Zijn oneindig, verantwoordelijk en emotioneel.
- Verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van het kind en een veilig thuis.
- Een emotionele verbinding die moed & liefde genereert, een steeds weer geven.
- Een gezin drijft op de emotionele banden tussen Ouder-Kind en Ouder-Ouder. De waarde
van de ouder-relatie wordt vaak niet benoemd en (h)erkent, omdat de kinderen centraal staan.
- Vraagt een goede samenwerking van de ouders. “Als teamleiders het met elkaar eens zijn, is
dat op de werkvloer voelbaar”.
- Het is niet vanzelfsprekend dat ouders leven, denken en opvoeden vanuit dezelfde uitgans
punten. Men komt beide uit een ander gezin van herkomst. Zodra je als partners het transfor
matieproces van partner naar ouder ingaat, kunnen die verschillen extra zichtbaar worden.
- Verschillen zijn welkom, het kan de relatie sterker maken. Het wordt ingewikkeld als je
samen in een negatief patroon en veroordeling komt. Dit bespreekbaar maken vraagt een
investering van ouders. Elkaar dieper leren kennen en veiligheid bij elkaar ervaren, is de uitno
digende uitdaging voor iedere ouder.
De gezinsorganisatie:
Zorg dragen voor voldoende materiële en financiële middelen zodat er ruimte voor behoeften en
wensen van ieders gezinslid is.
- Risico op geld problemen voorkomen. Echtscheiding en geldproblemen zijn de grootste risi
cofactoren bij kinderen met problemen.
- Veel dagelijkse activiteiten op elkaar afstemmen (school, BSO, sport, muziek, zwemles,
logopedie) veroorzaakt vaak stress. Veel vrouwen kiezen daarom voor een parttime functie
om deze vorm van stress te verminderen. Minder werken hoeft niet meer rust te geven.
- Belangrijk dat ouders een gezamenlijke besluitvorming hebben.
- Een grote bijdrage van de vaderrol heeft positief effect op het gezin.
De sociale verbindingen:
De kracht van het gewone is de verbinding tussen mensen.
- Bereidheid om elkaar te helpen, ervaringen delen zodat er herkenning ontstaat en uiting
geven aan het menselijke verlangen ergens bij horen.
- Aansluiten bij een gemeenschap, kan de kracht van een gezin vergroten. De kinderen zien hoe
dit werkt, wat dat betekent, wat je er voor moet doen en wat dat oplevert. Dit kunnen verschil
lende netwerken zijn, zoals familie, vrienden, buren, kerk.
- Ouders maken tijd vrij om sociale contacten te onderhouden en een veilig netwerk creëren
zodat kinderen in deze veilige ruimte kunnen experimenteren met grenzen en omgangs
vormen.
- Sociale verbindingen creëert bewustwording vn de waarde van sociale verbindingen en
laat aan de kinderen zien wat het inhoud om iets voor anderen over te hebben.Sociale verbin
dingen kunnen ook negatieve invloed hebben, als er geen sprake is van een gezond en veilig
netwerk voor een van de ouders of de kinderen.
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Gesprek

Wat blijft uit de input het meeste in je gedachten hangen?

Op Radio 1 werd laatst de volgende uitspraak gedaan:
“Intimiteit is het cement in een relatie. Maar veel gezinnen zijn een fabriek geworden waarin kinderen
op tijd ergens gehaald en gebracht moeten worden. Dat levert voor ouders veel stress op, waardoor
het ingewikkeld wordt om elkaar te vinden. Men gaat eerder voor de tv zitten dan lekker bloot tegen
elkaar aan in bed liggen”.
In welke mate herkennen jullie deze uitspraak in het dagelijks leven?

Herkennen jullie dat de opvoeding van het kinderen vaak centraal staat in het gezin?

Hoe vaak organiseren jullie iets leuks voor jullie als gezin en hoe vaak iets voor iemand apart?

Is er in jullie gezin aandacht voor de behoeften van jullie als ouders en voor jullie apart?

Welke van de drie gezinsopdrachten krijgt als vanzelf de meeste aandacht?
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Output

Schrijf de gezinsopdrachten op de vlaggen, maak van iedere gezinsopdracht twee vlaggen.
Noteer op iedere vlag & gezinsopdracht een of meerdere dingen die hierbij in jullie gezin juist goed
gaan. Op de andere vlag schrijf je waar jullie nog aan willen werken en hoe je dat gaat doen.
Je gaat vanavond met drie complimenten en drie uitdagingen naar huis. De uitdagingen uitwerken
vraagt tijd en gezamenlijke afstemming, dus neem daar thuis de tijd voor.

Vraag eens aan jullie kinderen wat zij per gezinsopdracht graag ander
zouden willen.

Afsluiting

Noteer voor jezelf wat je van deze avond mee neemt.
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Thema: Missie & visie van je gezin
Wat is jullie gezinsbestemming?
		

Materiaal

Stevig gekleurd A4 papier
Stiften
Kopie Belevingsatlas
Neutrale bierviltjes
blinddoeken

Intro opdracht

Ieder gezin ontvangt een kopie van de Belevingsatlas. Omcirkel de plaatsen waar je geweest bent,
waar je nu bent en waar je naar toe zou willen reizen.
Noteer de plaatsnamen waar je nog naar toe wilt op de bierviltjes. Deze bierviltjes leg je ergens in de
ruimte neer.
Daarna doet een van de ouders een blinddoek voor, hij/zij wordt wat rond gedraaid zodat er enige
desoriëntatie ontstaat. Vervolgens navigeer je je partner of collega-ouder alleen met woorden naar het
gewenste bierviltje. Als er voldoende tijd is, ook van rol wisselen.

Input

Hoe was deze opdracht om te doen? Observaties aan elkaar terug geven.
Als gezin zijn we een kleine, zelfstandige organisatie. Iedere goedlopende organisatie weet waar het
de komende jaren naar toe wil werken, wat daarvoor nodig is, wat de kosten daarvan zijn en wat het
uiteindelijk oplevert.
Een gezamenlijke gezinsmissie is voor de meeste gezinnen een uitdaging omdat beide partners
een ander gezin van herkomst hebben. Al groeide je op in hetzelfde dorp, er was verschil in normen,
waarden, persoonlijkheden, karakters, gezinssamenstelling, verschillen in omgaan met geld, vrije tijd,
vakantie, tv, positie van de kinderen en vul deze opsomming maar aan met jullie eigen verschillen.
Nu jullie samen een gezin vormen, heb je de vrijheid een eigen koers te kiezen. Tenminste, dat mag
als volwassen mens. In de praktijk blijkt dit een uitdaging. Want als het leven intensief is (zoals in een
jong gezin regelmatig het geval is), val je snel terug op bekende patronen uit het gezin van herkomst.
Dat heeft als overlevingsfunctie zeker een kracht, maar uiteindelijk is het fijn om als ouders zelf de
koers van jullie gezin te bepalen.
De richting van het gezinsleven concreet maken met een gezamenlijke koers, geeft kaders en grenzen
voor het gezin. Het ondersteund de motivatie voor bepaalde keuzes die je als ouders voor nog jonge
kinderen maakt. Het helpt om prioriteiten in je eigen agenda te maken en kleurt de invulling van
financiën en vrije tijd.
Een gezamenlijke visie levert energie op, je biedt elkaar wat nodig is om het doel te bereiken. Als
een van de partners teveel water bij de wijn doet, niet gehoord wordt of aangeeft geen mening te
hebben, ontstaat een disbalans. Zoals een kano waarin iemand continu tegen hangt om niet om te
kiepen. Zo’n proces kost beide partners ongelofelijk veel energie. Om jullie unieke doel te bereiken zijn
beide inzichten, ervaringen, vaardigheden en karakters nodig. Dat vraagt vertrouwen en waardering
in elkaar!
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Gesprek

Wat zijn jullie grootste verschillen qua onderlinge banden, gezinsorganisatie en sociale verbindingen?

Hoe gaan jullie met deze verschillen om?

Welk aspect in jullie gezinsleven levert de meeste (terugkerende) frustratie op?

Welke waarde of norm waardeer je het meest uit het gezin van je schoonouders?

Waarin verschilt jullie gezin met het gezin van herkomst?

Welke invloed hebben jullie ouders op jouw/ jullie gezin?

Als zij ook bijspringen in praktische zorg, geeft dat nog extra uitdagingen?
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Output

Teken op een stevig A4 papier jullie eigen landkaart met plaatsen waar je geweest ben, waar je nu
bent en waar je nog met je kinderen naar toe wilt.
Deel deze kaart met jullie kinderen en vraag of ze nog aanvullingen hebben. Voeg deze toe en hang
vervolgens deze kaart op een centrale plek, zodat je er dagelijks aan herinnerd worden.
Suggestie:
Als het voor jullie moeilijk is om een gezamenlijke koers uit te stippelen, teken dan een koffer op
het papier. Schrijf op deze koffer de woorden die jullie gezamenlijke koers belemmeren. Vraag een
gesprek aan bij Bureau Leeflang en neem ‘deze koffer’ mee.

Afsluiting

Noteer voor jezelf wat je van deze avond mee neemt.
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Thema: Uitdagingen in je gezin en relatie
Wat als het moeilijk wordt?

Materiaal

Per gezin een set Couple Cards
Schaaltjes & borrelnootjes voor op tafel
Per gezin een kaars
Lucifers

Intro opdracht

Ga als ouders tegen over elkaar staan, met de gezichten naar elkaar toe, zodat er een dubbele rij van 4
ouders ontstaat. De overige ouders mogen toekijken en later van positie wisselen.
Houd elkaars handen kruislings vast en buig, zodat jullie handen en armen een ‘vangnet’ vormen die
zo’n 30-50 centimeter boven de grond hangt. Een van de ouders gaat met de rug naar ‘het vangnet’
staan en laat zich als een plank achterover vallen.
!Zorg voor elkaars veiligheid en geef iedere ouder de kans om zich te laten vallen!

“Een duurzame relatie is zeer gezond voor je welzijn. Als je ziet wat het
wetenschappelijke effect is van een goede relatie, dat is bijna even groot
als het stoppen met roken. Daar word je ook gezonder van.’ Esther Kluwer
(Bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit in Nijmegen).
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Input

In ieder gezin en in iedere relatie zijn uitdagingen en moeilijke momenten. Wie kan deze vooronderstelling bevestigen? In onze Nederlandse cultuur spreken we minder gemakkelijk over dat wat
moeilijk is, helemaal als het gaat over financiële of relationele zorgen. Daarover ligt een flink taboe.
Behalve een taboe, hebben we ook te maken met schaamte over kwetsbaarheid. Brené Brown
omschrijft in haar boek ‘Kracht en kwetsbaarheid’ de veronderstellingen die wij mensen hebben over
kwetsbaarheid. Krachtig overkomen scoort over het algemeen hoger. Jezelf eerlijk in de ogen zien en
erkennen wat er soms mis gaat, is een hele stap. Soms zijn we bang om te benoemen wat er mis gaat,
uit angst dat het groter zal zijn dan je aankan of kunt oplossen. In de praktijk van deze trainingen blijkt
dat dit vaak meevalt en dat er meerdere ouders tegen dezelfde problemen aanlopen. In ieder gezin
gaan er dingen mis en in iedere relatie is soms diepe eenzaamheid, frustratie, woede, afkeer, gebrek
aan vertrouwen en vul deze lijst maar aan met eigen ervaringen.
Als je dit kan erkennen, is er ruimte voor de volgende stap, wil je gaan voor de verbinding of voor kortsluiting.
Vanavond gaan we met behulp van de Couple Cards conflicten zo benaderen, dat zij constructief voor
onze relatie worden.
Couple Cards: “Echtparen helpen vaardigheden te ontwikkelen om een sterke relatie op te bouwen,
hen aanmoedigen hun gevoelens te uiten, hun verschillen te bespreken en deze op een liefdevolle
manier op te lossen. En (…) “Conflicten zijn onontkoombaar, de sleutel is te begrijpen welke stappen je
moet volgen (de 4 fases: gevoelens, slechte acties, goede acties, goedmaken). (…) De uitdaging is je te
realiseren dat je misschien een slechte actie hebt gegaan en volwassen genoeg te zijn om te groeien
naar een goede actie. Te veel slechte acties kunnen ertoe leiden dat de relatie beschadigd wordt. Hoe
meer goede acties je doet, hoe beter je effectief zult communiceren. Na verschillende goede acties
kun je beslissen om te gaan goedmaken en de verschillen tussen jullie bieden bij te leggen. “

Gesprek en Output

Ouders gaan in twee tallen aan de slag met de Couple cards.

Afsluiting

Noteer voor jezelf wat je van deze avond mee neemt.
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Thema: Unieke persoonlijkheden in je gezin
Hoe blijf je als individu jezelf en tegelijk verbonden in het gezin?

Materiaal

Gekleurd A4 papier
Stiften

Intro opdracht

Ga in twee rijen tegenover elkaar staan (op zo’n 10 meter afstand) en maak oogcontact. Vanaf een
kant komen de mensen langzaam dichterbij, terwijl er oogcontact blijft. Degene die stil staat, laat
weten hoe dichtbij de ander mag komen. Als het woord ‘Stop’ gezegd wordt, blijft deze persoon stil
staan.
Als iedereen tot stilstand is gekomen, kijken we naar de verschillende posities. Grenzen en ruimte die
nodig zijn om te functioneren zijn voor ieder individu verschillend.

Input

In ieder gezin is een bepaalde verdeling in het gezamenlijke en de individuele gedeelte. De vraag en
uitdaging is of deze verdeling voor de verschillende gezinsleden in balans zijn. Hoeveel ruimte is er
voor iedereen? Is er iemand die meer dominant aanwezig is, door welke oorzaak dan ook? En welke
rol spelen grenzen hierin?
Grenzen hebben vaak een negatieve klank als het om kinderen en opvoeding gaat. Als kinderen niet
luisteren, zijn er grenzen nodig. En dat roept regelmatig associaties op aan ruzie, strijd en ongezelligheid.
Dr. Henri Cloud en Dr. John Townsend beschrijven in het boek ‘Grenzen’, de waarde van grenzen voor
zowel volwassenen als kinderen. In iedere relatie zijn grenzen nodig, om jezelf te blijven en de ander
zichzelf te laten zijn. Grenzen zijn behulpzaam bij het ontdekken van wie je bent, waar je goed in bent
en waar je invloed stopt. Niet alle volwassenen hebben dit proces als kind meegemaakt, anderen
doorlopen het proces opnieuw om een betere balans te vinden. Grenzen blijven levenslang nodig,
naar jezelf, je partner, de werkgever, de verwachtingen die je voelt, een drang van diverse behoeften
als bijvoorbeeld chocolade, vrijwilligerswerk en noem maar op.
Grenzen aangeven vraagt lef om jezelf te mogen zijn. Want alleen jij kan bepalen waar de grenzen
liggen en welke grenzen soms flexibel zijn. Alleen jij ervaart de problemen die ontstaan als iets of
iemand langdurig over je grenzen gaat. Je lichaam is hierin bijzonder behulpzaam. Signalen als vermoeidheid of boosheid vormen een symbolisch groot, knipperend rood alarmlicht: Hier gaat iets niet
goed! Hier is iets aan de hand!
Deze signalen kan je wegdrukken door rationele gedachten. De ander bedoeld het vast niet zo
vervelend, de ander zal wel gelijk hebben of met veroordeling van jezelf; ik kan ook nergens tegen, ik
moet ook veel flexibeler zijn. Door het wegdrukken van de belangrijke signalen veranderd de situatie
niet. Niets of niemand heeft het signaal ‘grensovertreding’ gekregen waardoor de kans groot is dat de
situatie zich zal herhalen. In jouw lichaam en gedachten is wel iets veranderd. Daar zet een negatieve
ervaring zich vast, misschien wel aan een aantal vergelijkbare ervaringen die daarvoor al plaatsvonden.
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Een andere oplossing is je boosheid of vermoeidheid een podium geven. Het gevoel is er, maar waarom
is het er? Je gaat jezelf vragen gaan stellen: wat is er aan de hand? Hoe komt het dat ik mij zo voel? Met
de antwoorden die je verzamelt kan je besluiten op welke manier je in actie wilt komen. Je erkent je
gevoelens en kan deze uiten, zoals we de vorige bijeenkomst bij de Couple Card ook gezien hebben.
Grenzen in een relaties zijn soms ingewikkeld omdat je verschillend bent. Ook al hoor je bij elkaar, je
twee unieke persoonlijkheden. Daarvoor heb je beide ruimte nodig om jezelf te kunnen zijn en vanuit
die gezonde positie de relatie met de ander aan te gaan. Met toestemming van Meg van Schaik geef
ik graag haar gedicht ‘Zelfloyaliteit’ uit de bundel Transparant weer:
Als mijn nee niet wordt gehoord
Vervagen de grenzen tussen ik en jij
Het wordt wij
Het wordt ons
Het wordt samen
Versmelten onze namen
Tot een geheel
Mijn ik jouw deel
Ik besef
Ik stik ik
Onttrek mijn ik
Aan wij
Ik maak een scherm om mijn ik
Transparant en met een poort
Zodat mij nee wordt gehoord
Binnen dat scherm
Groei ik zelf
Ik koester ik
Voed ik
Omarm het lijf
Waarin ik woon
Totdat ik thuis ben bij mijzelf
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Gesprek

Welke plek hadden grenzen in jouw gezin van herkomst?

Welke grensovertreding die je als kind deed, herinner je je nog?

Welke rol spelen grenzen nu in jouw leven?

Ervaar jij grenzen positief of belemmerend?

Hoe gaan jullie daar als partners mee om, bijvoorbeeld in een meningsverschil?

Op welk gebied van je leven wil je jouw grenzen juist meer of minder beschermen?
Hoe kan je dat aanpakken?
Wat heb je daar voor nodig?
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Output

Om grenzen te beschermen, moet je deze kunnen overzien. Een hulpmiddel zijn de vijf vingers van je
hand. Een hand is beter te overzien dan twee handen.
Trek de vorm van je hand over op papier en verdeel alle belangrijke taken of rollen in je leven over de
vingers. Denk bijvoorbeeld aan; gezin – werk – sociaal leven – huishouden- ontspanning/verdieping.
Noteer bij iedere vinger wat je verlangen en je grenzen op dit gebied zijn.
Kleur daarna per vinger in, hoeveel ruimte deze taak of rol in je leven mag hebben en met een andere
kleur de daadwerkelijke situatie.

Afsluiting

Noteer voor jezelf wat je van deze avond mee neemt.

Trainingsmateriaal Gezinnen met lef 2017

19

Thema: De organisatie van je gezin
Hoe leef je als gezin vanuit de rust?

Materiaal

Deelnemers nemen een glazen pot en 5 grote keien mee te nemen (die in de fles of pot passen)
Kiezelstenen
Grind
Zand
Permanet marker
Karaf

Intro opdracht

Het verhaal van de man en zijn schaduw voorlezen (Grün, 1999, pagina 7).
Noteer hoeveel tijd je aan welke activiteiten per week besteed. Begin met het aantal uur dat beschikbaar, dat is in totaal 168 uur (24uur x 7dagen) per week. Noteer daaronder de activiteiten met het
aantal uur dat het vraagt. Op welk aantal uren kom je uit?
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Input

In ieder gezin leeft een verlangen naar meer ontspanning, relaxte avonden en meer gezelligheid zonder
stress. De realiteit is vaak anders, er blijft een drang aanwezig om maar bezig te zijn. Behalve leven
vanuit rust is het stellen van prioriteiten een flinke uitdaging. Wie bepaalt wat belangrijk is in je leven?
Minder werken is niet automatisch het antwoord op meer rust en overzicht in het gezinsleven. Niet
het aantal uur wat we beschikbaar hebben, maar dat wat we in die tijd gedaan willen hebben, vormt
de uitdaging. Om dit proces helder te krijgen, helpt de prioriteitenmatrix of timemanagement-matrix
van Covey. Bij alles wat je doet is het antwoord op de vraag: ‘Is wat ik doe belangrijk of urgent’, richtinggevend. In de onderstaande schema zie je deze vragen terugkomen.

Wat is het verschil tussen belangrijke taken en urgente taken?
Belangrijke taken brengen je dichter bij het (gezins)doel en helpen de aandacht doelgericht te houden.
Het resultaat wordt meestal op lange termijn zichtbaar. Belangrijke taken hebben met je doelstelling
te maken.
Urgente taken moeten snel afgehandeld worden, het is dringend en uitstel brengt problemen.
Actie geef vaak direct resultaat. Urgente taken hebben met tijd te maken.

Hoe ouder ik word, hoe meer wijsheid ik haal uit de oude regel om prioriteiten te stellen. Dat is een proces dat vaak het meest ingewikkelde
menselijke probleem herleidt tot iets dat gemakkelijk te behandelen is.
-Dwight D. Eisenhouwer
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In welke kwadranten kan je je taken verdelen?
Inzicht in het verschil van belangrijk en urgent, helpt om je (gezins)leven doelgericht te organiseren.
Want behalve belangrijk en urgent, kan iets ook niet belangrijk en niet urgent zijn. Dat levert een
matrix met vier kwadranten op, waarin je waarschijnlijk veel activiteiten van je week kunt noteren:
Kwadrant 1: Belangrijke en urgente taken
Voor deze actie laat je alles uit je handen vallen, er is direct actie nodig! Vaak gaat het om een crisissituatie als ziekte, brand of een conflict. Je gaat direct handelen.
Kwadrant 2: Belangrijke en niet urgente taken
Over deze acties kan je nadenken en zorgvuldig plannen. Het zijn vaak taken die je leuk vind, ze
brengen je dichter bij je doel. Deze taken geven niet direct resultaat, het is daarom soms lastig te
beginnen.
Kwadrant 3: Niet belangrijk en urgente taken
Acties uit dit kwadrant laten een uitdaging naar de mensen om je heen zien. Vaak worden deze acties
door je omgeving als urgent aangekondigd, maar dat hoeft voor jou persoonlijk niet zo te zijn.
Deze acties vallen meestal niet onder jouw verantwoordelijkheid, maar de ander heeft jouw hulp of
bijdrage nodig om tot een goed resultaat te kunnen komen.
Kwadrant 4: Niet belangrijk en niet urgente taken
Deze acties brengen je niet dichter bij je doel en zijn ook niet dringend. Het zijn de excuusklusjes die
je gaat doen als je geen motivatie hebt in een belangrijke taak.
Wat is onze uitdaging?
Belangrijke taken geven vaak geen resultaat op korte termijn, terwijl het doen van urgente taken een
kick en snel resultaat kan geven. Als je daar aandacht aan geeft, wordt dat wat niet urgent maar wel
belangrijk, vanzelf urgent. De oplossing?
Focus jezelf op de belangrijke taken die niet urgent zijn, door er tijd voor te nemen en een
plan van aanpak te hebben.
Reserveer in je planning tijd voor een aantal belangrijke taken van je lijstje.
Streep alle niet belangrijke & niet urgente taken van je lijst.
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Gesprek

Wat zijn de gezamenlijke (gezins)doelen die jullie vastgesteld hebben?

Kan je bij elk kwadrant een aantal aspecten uit je dagelijkse realiteit en jullie gezinsmissie noteren?

Aan welk kwadrant besteed jij de meeste tijd?

Wat zijn jouw ‘excuusklusjes’ om minder in kwadrant 2 werkzaam te zijn?

Wat helpt je om meer tijd in kwadrant 2 werkzaam te besteden?
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Output

Een verhaal.. Jouw leven als een unieke glazen fles.
De fles van je leven vul je eerst met wat echt belangrijk is, bijvoorbeeld je gezin, sociale relaties,
de gezinsorganisatie, gezondheid of ontwikkeling. Dit zijn de grote keien in je leven.
Daarna vul je je leven met andere belangrijke taken, denk aan je werk of het onderhoud van je
huis. Dit zijn grote stenen.
Daarna komen dingen die ook belangrijk zijn, zoals het schrijven van een vriendenboekje, huishoudelijke klussen, een kaartje schrijven. Dit zijn de kiezelstenen in je leven.
Dan zijn er die kleine steentje die je niet kiest, maar die ongevraagd in je schoen gaan irriteren.
Ze moeten gedaan worden, maar het initiatief komt niet bij jou vandaan. Denk aan het reageren
op uitnodigen, een collectant aan de deur of andere hulpvragen.
Dan is er het zand, de kleine dingen van het leven. Je kan er gemakkelijk de hele fles mee
vullen, denk maar aan facebook, zonder doel op internet kijken, winkelen.
Als laatste is er de karaf met water. Want hoe vol je leven ook lijkt, er is altijd ruimte voor gezelligheid met de mensen om je heen.

Een mooi beeld, maar de realiteit van het leven is soms anders. Er lijkt soms geen tijd voor de grote
keien in je leven te zijn. Wat kan er mis gaan?
~
Je hebt geen realistisch idee over de inhoud van jouw fles. Je overschat je tijd en energie en pakt er
steeds weer leuke en nieuwe uitdagingen bij. Maak regelmatig een check van de concrete indeling
van je tijd zoals we bij de introductie gedaan hebben.
~
Er is een steen in je leven gegroeid. Voor korte of langere tijd vraagt iets belangrijks in je leven meer
tijd, aandacht en energie. Bijvoorbeeld door ziekte, zorgen of financiële zorgen. Accepteer de situatie
door ruimte voor deze grote steen te maken. Wat kan tijdelijk op een lager pitje?
~
Er is een steen bijgekomen. Dat zijn meestal heel positieve zaken, zoals een nieuwe functie, gezinsuitbreiding. Maar als er iets bij komt, moet er ook wat uit. Je fles groeit niet mee en jij hebt de regie.
~
Er zijn kiezelstenen die solliciteren naar de functie van keien. Dat kan automatisch en langzaam
ontstaan, ze groeien in stilte door totdat de fles-eigenaar ze terug brengt naar de juiste proporties.
Ruimte terug winnen is niet gemakkelijk maar wel haalbaar.
~
De volgorde van je leven inrichten. Als je je tijd geeft aan dat wat je leuk vind, kan er weinig tijd overblijven voor dat wat je belangrijk vindt.
~
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Aan de slag:
Schrijf op de keien die je meenam, welke waarde zij voor jou symboliseren. Leg ze daarna in de vaas.
Benoem aan elkaar wat jullie kiezelstenen zijn (eventueel op papier noteren, de inkt zal door het water
vervagen.
Benoem ook wat de verstorende elementen, de kleine grint steentjes in je schoen zijn, hoe ga je daar
mee om? Kunnen deze irritante steentjes ook een functie hebben?
Verwoord welke vormen jouw excuusgedrag heeft.
Wat is jullie fles met water, waar genieten jullie van?

Afsluiting

Noteer voor jezelf wat je van deze avond mee neemt.
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Thema: Liefde in het gezin

Welke talen worden er in jouw gezin gesproken?

Materiaal

Spelkaarten Talen van Liefde 2 sets per gezin
Ik vind het leuk als jij:
- Iets met mij samen wilt doen
- Mij een cadeau-tje geeft
- Iets praktisch voor mij doet
- Mij een knuffel geeft of mij aanraakt
- Complimenten geeft of positief over mij spreekt.

Intro opdracht

Bekijk de kaartjes van liefdestalen. Geef elkaar het kaartje wat je het meest bij de ander vind passen.
Ga daarna samen in gesprek. Klopt dat? Welke kaartjes zijn voor jullie nog meer belangrijk?
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Input

De introductie opdracht is ontstaan naar aanleiding van het boek de Vijf talen van Liefde (Gary
Chapman, van Buijten & Schipperheijn, 2001). In dit boek wordt gesteld er verschillende manieren zijn
om je liefde te uiten of om liefde te ontvangen.
Deze manieren zijn in vijf talen verdeeld:

Vijf Talen van de liefde in een overzicht:
Positieve woorden:
Het gaat om complimenten, maar ook de manier van communiceren is belangrijk. Graag
beheerst en op een vriendelijke toon.
Samen zijn en dingen ondernemen:
Graag (veel) tijd samen doorbrengen. Het gaat om onverdeelde aandacht, zonder afleiding
van anderen.
Cadeau’s krijgen:
Het is belangrijk om iets aan iemand te geven en te ontvangen. Veel vrouwen spreken deze tal.
Het gaat niet om dure of grote cadeaus. De waarde is de aandacht en moeite die gedaan is.
Lichamelijk contact:
Het is belangrij om aangeraakt te worden. Veel mannen spreken deze taal. Het gaat om seksualiteit maar ook om knuffelen, strelen en intimiteit.
Dienen:
Het is belangrijk het iemand helemaal naar de zin te maken of werk uit handen te nemen.

Er zijn drie belangrijke aandachtspunten: alle talen komen voor, alle talen zijn okay en het goed is om
diverse talen te spreken. Aangesproken worden in je eigen taal, staat voor erkenning van wie je bent.
Het is bevestiging van ieders behoefte om gezien te zijn. Een ander aanspreken in een taal die hij of
zij kent, is uitdelen van de liefde die je zelf hebt. Word je niet aangesproken in je eigen taal, dat kan
dat op langere termijn zich uiten in onvrede, onzekerheid, onrust, een negatieve spiraal en zelfs in een
feardance (dr. Sue Johnson, Houd me vast, Kosmos 2013).
We staan vandaag stil bij de verschillende talen en erkennen dat alle talen okay zijn. We proberen
de verschillende talen bij elkaar te (h)erkennen en ontdekken dat het leren spreken van elkaars taal
positief uitpakt.
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Gesprek

Bespreek samen de verschillende talen. Welke zijn nieuw voor jullie?
Lukt het jullie om alle talen als belangrijk en gelijkwaardig te erkennen?

Stel dat er een grote lijn op de grond ligt van 0 – 10 meter. 0 is diep ontevreden en 10 staat voor
volmaakt tevreden. Waar zou je staan als je nadenkt over erkenning van wie jij bent?

In hoeverre geven jullie (on)bewust aan elkaar wat je nodig hebt?
Wat zijn hierin eventuele belemmeringen die jullie aandacht vragen? Denk aan tegen gestelde
interesses, beperkte financiële middelen etc.

Als je voor je kinderen kaartjes neerlegt, welke zouden zijn dan krijgen? En denken jullie daar hetzelfde
over?

Leuk om je kinderen thuis zelf hun kaart te laten kiezen. Zo wordt je of
bevestigd of verrast.

Is het lastig om kaartjes voor je kinderen neer te leggen? Denk dan terug
aan momenten waarop hun ogen schitterden of straalden. Of luister een
aantal dagen actief naar de vragen die ze aan je stellen, waar verlangen zij
naar? En wat ondernemen zij om iemand anders blij te maken?

Is het lastig om tijd vrij te maken, geef dan je kinderen per dag, week of
maand een afgebakende tijd cadeau. In dat moment heeft je kind de regie
en hoef jij alleen maar te volgen.
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Output

Het leren spreken van elkaars taal is preventief. In de praktijk blijkt dat we door diverse oorzaken
gemakkelijk terug vallen op onze eigen voorkeurstaal. Duurt dat langere tijd dan kan dit de bron of
aanleiding van een conflict zijn.
In het boek ‘Als sorry niet meer helpt’ (Gary D. Chapman en Jennifer M. Thomas, Voorhoeve 2014),
wordt het begrip ‘compensatie’ uitgewerkt. ‘Compensatie houdt ten diepste in dat je je partner of je
familielid ervan overtuigt dat je echt van hem of haar houdt, en daarom is het belangrijk dat je compensatie aanbiedt in de taal van de verontschuldigingen van die ander’ (pagina 45).
Toegeven dat je fout zat vraagt lef en is een manier van verantwoordelijk nemen voor de fouten die je
maakt.
Ieder mens spreekt een aantal talen. Afhankelijk van de voorkeurstaal, is hieruit de meest effectieve
manier van compensatie af te leiden.
Erkennen dat je een fout gemaakt hebt & erkennen dat je de ander gekwetst hebt = (kies uit onderstaande optie):
- Aanbieden dat je tijd voor iemand vrijmaakt
- Uitspreken hoeveel je van iemand houd en hem/ haar waardeert
- Een cadeau maken of kopen
- Na de aanvaarding van het excuus een knuffel geven of de intimiteit zoeken
- Iets concreets voor de ander doen
Neem de tijd om samen over het thema ‘excuus aanbieden’ te praten. In hoeverre nemen jullie je verantwoordelijkheid voor je daden en bieden jullie elkaar compensatie aan?
Stel dat je dit (gaat) doet in de taal van de ander, hoe zou je dat dan aanpakken?
Noteer je acties en verwoordingen hieronder. Check daarna bij elkaar of het inderdaad de sleutel naar
verbinding is. Als het werkt, draag het briefje dan dichtbij je of hang het op een voor jou zichtbare plek
in jullie huis.
Ik voel dat jij je excuus echt meent als je ………………………………

Hoe kan ik aan jouw mijn excuus maken, zodat het ook echt overkomt en het tussen ons
weer goed komt?
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Afsluiting

Noteer voor jezelf wat je van deze avond mee neemt.

Wil je meer weten over hoe je constructief met conflicten om kunt gaan?
Vraag dan naar de Workshop Couple Cards. Tijdens een actief programma
werk je als echtpaar aan inzicht hoe jullie communicatie tijdens een conflict
verloopt.
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Thema Sociale verbindingen in het gezin
Hoe ziet jullie sociale netwerk eruit?

Materiaal

Kleurpotloden
A4 papier

Intro opdracht

Maak samen een lijst met mensen die voor jullie gezin belangrijk zijn. Denk daarbij aan familie,
vrienden, buren.
Maak daarna een lijst met mensen die voor jou persoonlijk belangrijk zijn.
Als laatste maak je een lijst met mensen die voor jullie kinderen belangrijk zijn. Als dit heel andere
namen zijn, is dat okay.
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Input

In de introductie opdracht, hebben jullie je sociale netwerk in kaart gebracht.
De derde gezinsopdracht is het onderhouden van de sociale verbindingen van het gezin. Het is een
uitdaging voor ouders om zowel voor zichzelf als voor het gezin aansluiting bij anderen te zoeken. Deze
relaties versterken en vergroten de eigen kracht van een gezin. Je zou deze trainingen als experiment
kunnen zien, een plek waar je regelmatig je ervaringen deelt en waardoor relaties kunnen ontstaan.
Daarnaast kan je aan je kinderen laten zien wat het is om uit te delen aan anderen en creëer je bewustwording van gemeenschapsgevoel.
Er kan ook sprake zijn van een sociaal netwerk met een negatieve sociale invloed. Familietradities
kunnen kinderen in een bepaald patroon vasthouden. Ieder stel/ gezin heeft de vrijheid om een
nieuwe spoor te trekken. Soms is tijdelijk ondersteuning in dit proces nodig.
Bij het aangaan van sociale verbindingen spelen persoonlijke ervaringen een rol. Veel mensen zijn in
hun jeugd in een of meerdere relaties gekwetst of teleurgesteld. Dat kan als volwassene een drempel
opleveren om nieuwe relaties aan te gaan.
Ook verwachtingen kunnen gezonde en ontspannen relaties in de weg staan. Ieder mens heeft
bepaalde verwachtingen van anderen en er zijn ook verwachtingen naar ons. Vrienden, werk, familie,
het gezin, buren.... Iedereen verwacht iets van je. Hoe we daar mee omgaan, is van grote invloed op
ons leven. Anselm Grün beschrijft in zijn boek ‘Innerlijke rust’ dat er veel mensen zijn die bijna kopje
onder gaan aan deze verwachtingen. Er is een continue schuldgevoel omdat ze niet dat doen, wat
er mogelijk van hen verwacht wordt. Deze verwachtingen hoeven niet reëel te zijn, het kan ook de
verwachting zijn die ze van zichzelf hebben. De letterlijke of figuurlijke stem vanuit het gezin van
herkomst kan nog invloed hebber: “Pas op, kijk vooral naar anderen, wees tevreden, wees lief, val niet
op”. Deze stemmen zorgen voor grote onrust en maken het investeren in een gezond sociale netwerk
lastig.
“De verwachtingen die we van onszelf hebben zijn waarschijnlijk de grootste slavendrijvers, die ons
nooit tot rust laten komen. We verwachten van onszelf dat we volmaakt zijn, dat we de problemen
op het werk of in het gezin onder controle krijgen. Maar als juist de problemen met de kinderen zich
niet eenvoudig met wilskracht laten oplossen, raken we in paniek. We voelen ons een mislukkeling. We
zijn bang aan andere te moeten toegeven dat onze kinderen niet zo ideaal zijn als wij graag zouden
willen” (Grün, 1999, p 40).
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Gesprek

Wat herkennen jullie over de verwachtingen die er in relaties kunnen zijn?

Heeft telleurstelling in een relatie uit je jeugd invloed op jouw sociale netwerk?

Op welke manier investeren jullie in de relaties om je heen?

Wat is voor jullie gemakkelijker, nieuwe relaties aangaan, verdiepen van relaties of minderen in het
aantal relaties?

Welke invloed heeft dat op jullie sociale netwerk?

Vraag je wel eens bij een stel of een gezin, of ze ook meer tijd met jullie door willen brengen?
Wat maakt dit spannend/ ongemakkelijke vraag?

Spreek met een ander gezin af om samen te gaan eten en dat het mag
uitlopen op een chaos.

Nodig eens een relatief onbekend iemand bij jullie uit voor de maaltijd die
je anders niet snel zou vragen. Wat levert deze maaltijd jullie aan ervaringen
op? En hoe reageerde de ander op de uitnodiging en maaltijd?
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Output

Maak een bloemtekening met jullie namen in het hart van de bloem. Schrijf de namen die jullie bij de
introductie genoemd hebben in de bloemblaadjes er om heen. Als alle namen erin staan, gaan jullie
de blaadjes inkleuren.
Blauw: voor de mensen waarbij je samen jezelf kunt zijn.
Rood: voor de mensen waarin jullie investeren.
Groen: voor de mensen die binnen 5 km wonen en waar je jezelf kunt zijn.
Roze: voor de mensen die voor jullie kinderen belangrijk zijn.
Bloemtekening:
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Bespreek samen welke informatie deze bloemtekening oplevert.
Is het tijd voor zaaien/ investeren in vriendschappen? Hoe kunnen jullie dat aanpakken?
Is het tijd om te snoeien? Hoe kunnen jullie dat aanpakken?

Afsluiting

Noteer voor jezelf wat je van deze avond mee neemt.
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Literatuuroverzicht en boekentips:
Als Sorry niet meer helpt, eerste hulp bij (relatie) ongelukken
(Gary D. Chapman & Jennifer M. Thomas, Voorhoeve, 2014)
Nieuw Licht, Over liefhebben, opvoeden en troosten
(dr. W. ter Horst, Uitgeverij Kok- van Kampen, 1997)
Grenzen, wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee, hoe bepaal ik mijn eigen grenzen
(dr. Henry Cloud, dr. John Townsend, Koinonia, 1997)
Houd mij vast, Zeven gesprekken voor en hechte(re) en veilige relatie
(dr. Sue Johnson, Kosmos 2013)
De kracht van kwetsbaarheid, heb de moed om niet perfect te willen zijn
(Brené Brown, Bruna Uitgevers, 2013)
De 5 talen van de Liefde
(Gary Chapman, Uitgeverij Medema, 1996)
Innerlijke rust, hoe kom ik in harmonie met mezelf,
(Anselm Grun, Lannoo/Kok, 1999)
Lectorale redes De kracht van het alledaagse Terug naar de logica van het gezin en de professional
in de transitie jeugdzorg Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen
(Avans Hogeschool Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving, 2013)
Couple cards, www.couplecards.com
Voor meer informatie, begeleiding of workshops: www.bureauleeflang.nl
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