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O N T W I K K E L  M E E R  G E D U L D  N A A R  J E
K I N D E R E N  T O E  V O O R  M I N D E R

C O N F R O N T A T I E S  E N  E E N  D I E P E R E  B A N D



J E  B E N T  E E N  G O E D E  M O E D E R
D I E  N I E T  P E R F E C T  H O E F T  T E
Z I J N !

Tijdens de coaching met werkende moeders om chronische stress onder

controle te krijgen, heb ik gemerkt hoe ik als Pedagoog een impact kan

hebben op de relatie tussen moeder en kind. In de coaching maak ik gebruik

van 5 tools die een verschil maken in het gedrag van het kind en de energie

& geduld bij de moeder. 

 

Het doel is dat kinderen leren om postieve aandacht te vragen en

confrontaties worden geminimaliseerd. Dat interacties je energie gaan

geven in plaats van de energie uit je zuigen.  In plaats van hopen dat je kind

luistert en zich gedraagt, naar controle in eigen handen te nemen en de

keuze bij het kind te laten. En dit kán zonder confrontaties. Door dit

consistent te doen is het onvermijdelijk dat je kind betere keuzes gaat

maken in de toekomst. Keuzes die hij/zij nu al WIL maken, maar nu nog niet

lukt in verband met onduidelijkheid. 

 

Deze 5 stappen zijn bedoeld om het leuker en makkelijker voor je te maken.

En niet om de perfecte moeder te zijn: dit kan namelijk niet en dit hoeft niet.

Een zorgzame moeder die het beste voorheeft voor haar kinderen is een

moeder waar ieder kind zich gelukkig mee mag prijzen! 
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" W I J S  N O O I T  J E  K I N D  A F ,
A L L E E N  D E  N E G A T I E V E
A C T I E "
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 2. Focus op het positive
 
Als je kind 5 dingen negatief doet en 2 dingen positief, benoem alleen het positieve.
Wat vind je dat hij/zij goed doet. Alles wat aandacht krijgt groeit. Als je laat weten welk
gedrag gewaardeerd wordt en het negatieve negeert (zolang het veilig en binnen de
grenzen is), zal het positieve gedrag groeien.
 
Kinderen vertonen het gedrag wat de aandacht oplevert. Als je telkens boos wordt en
met je kind in de weer bent als hij/zij negatief gedrag vertoont, zal dit vaker
voorkomen. Als je positief gedrag beloont en hier tijd en aandacht voor hebt, zal dit
vaker voorkomen. 

    
1. Wat betekent het gedrag? 
 
Veel vaker dan niet, heeft het gedrag van het kind te maken met een gebrek
aan bevestiging. Een bevestiging van acceptatie, aandacht en liefde. Het kind
heeft het gevoel niet voldoende te zijn en uit dit in negatief gedrag. Juist op
deze momenten is het belangrijk om acceptatie en onvoorwaardelijke liefde te
tonen. Letterlijk te zeggen: Ik zal altijd van je blijven houden en ik vind je
geweldig, maar ik wil dat je dit negatieve gedrag veranderd. In plaats van boos
te worden, geef een knuffel en…



" E R  I S  E E N  O V E R V L O E D  A A N
L I E F D E  E N  A C C E P T A T I E "
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4. Geef een keuze en accepteer deze
 
Om alleen positieve aandacht te geven en negatief gedrag te negeren, dient er een
consequentie te zijn. "Óf je gaat door met dit negatieve gedrag en er is [geen toetje na
het eten, geen iPad tijd, etc], of je doet XYZ (gewenst gedrag), we hebben een
gezellige tijd en [een lekker toetje na het eten]"*. Hierna kun je focussen op de kinderen
die wel positief gedrag laten zien of focussen op de positieve aspecten. Laat je kind
kiezen en accepteer deze keuze. Als het doorgaat met negatief gedrag is er dus geen
toetje.  
 
De eerste keer zal dit een confrontatie tot gevolg hebben. Maar dit is het helemaal
waard omdat je kind hierna weet dat je het meent en in de toekomst dus wel een
goede keuze zal maken. 
 
* De laatste keuze die je zegt maakt de meeste impact, dus zorg ervoor dat je de
positieve keuze als laatste zegt
** Zorg altijd voor een realistische consequentie die je waar kunt maken. Nooit bluffen!

 

"Je kind kopieert

jouw energie"

3. Je kind kopieert jouw energie 
 
Wat gebeurt er als je boos wordt en met verheffende stem aangeeft dat je kind rustig
moet doen? Waarschijnlijk het tegenovergestelde dan wat je zou willen. Als je wilt dat
je kind rustig wordt, wees zelf ook rustig. Je kind kopieert jouw energie. Als je gestrest
en gehaast bent, voelt je kind dat er een beperkte hoeveelheid aandacht en liefde is en
zal hiernaar op zoek gaan. Adem diep door je buik, praat op een rustige toon en laat
weten dat jouw liefde en acceptatie voor je kind nooit op zult raken. 
 
Merk je dat je jouw emoties even niet onder controle hebt? Geen enkel probleem.
Loop even weg, haal diep adem, word rustig en spreek dan je kind aan. 



" B E H O U D  D E  C O N T R O L E "
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Resultaat in no-

time!

"Of je blijft doorgaan met het negatieve gedrag en ik ga
de iPad afpakken, of je verandert het in positief gedrag, we hebben

een gezellige middag en je kan op je iPad doorkijken"
 
5. Behoud de controle
 
Als er een negatieve consequentie nodig is, zorg dan dat je altijd de controle hebt over
de consequentie en wees niet afhankelijk dat je kind dat je kind de consequentie
'uitvoert', bijvoorbeeld op de gang zitten waar hij/zij telkens weg kan lopen en op deze
manier aandacht vragen.
 
Maar heb de controle, bijvoorbeeld Ipad tijd inkorten, televisie uitzetten en
afstandsbediening in jouw beheer, geen toetje, etc.  
 
Zet de bar niet te hoog door een directe verandering te eisen. Geef je kind wat ruimte
en tijd om de juiste beslissing te maken. Zorg dat het geen 'principe kwestie' wordt. Het
belangrijkste is dat je kind leert om betere beslissingen te maken.

 
 
In het begin zal je kind gek opkijken als je anders reageert dan normaal. Hij/zij zal je
dan testen of je echt doorzet. Doe dit! Wees consistent, want geloof me dat het de
paar confrontaties en investering dubbel en dwars waard is. 
 
Als Pedagoog heb ik met families gewerkt en deze principes succesvol
geïmplementeerd. Uit ervaring weet ik dat ze werken en je zult versteld zijn hoe snel.
Probeer het een week en laat me jouw resultaten weten.


