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Allereerst dankjewel dat je voor dit E-book hebt gekozen. 
Mijn naam is Agnes Zandbelt en ik coach kinderen in combinatie met hun
ouders. Ik heb jarenlange ervaring in de kinderopvang, met mijn eigen
kinderen, in het onderwijs en in mijn eigen praktijk.
 
Als ervaringsdeskundige kan ik zeggen dat je door regelmatig met je kind
te praten en echt naar hem/haar te luisteren  je band versterkt zal
worden. 

Begin door over alledaagse dingen te praten, want als je kind gewend is
aan de oprechte aandacht, zal hij/zij ook makkelijker praten over datgene
waar hij mee zit. Ik spreek vanuit jarenlange ervaring met mijn eigen
kinderen. 

We kunnen kinderen alleen maar helpen als we weten wat er bij ze speelt.
Het is fijn om een vertrouwensband met je kind te hebben.

Kinderen hebben altijd al mijn interesse gehad, zij zijn nog zo puur. Naar
mate ze ouder worden maken ze steeds meer mee waardoor ze zichzelf
gaan beschermen. Ze raken dat onbevangene kwijt. Dit is niet echt te
voorkomen omdat je niet 100% bij je kind kan zijn en dan zou je ook nog
altijd juist moeten handelen. We zijn mens en dit gaat niet, want ook de
volwassene heeft heel wat meegemaakt.

Kinderen moeten zich ook in onze samenleving kunnen redden. Daarom
is het belangrijk dat je een goede band met je kind opbouwt. 
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20 Tips voor een sterke band
met je kind

1.  Volledige aandacht; dat betekent dat je echt luistert wat er
gezegd wordt en niet half met je aandacht ergens anders bent.
Kun je die aandacht op dat moment niet geven om de een of
andere reden, zeg dat dan eerlijk en spreek een moment af
waarop je wel tijd hebt.

2.  Luisteren, lekker laten vertellen en bemoedigend knikken en
hummen.

3.  Doorvragen wat je kind precies bedoelt.

4.  Stel één vraag tegelijk en wacht even rustig af. Het kind
heeft even tijd nodig om de vraag te verwerken.

5.  Doorvragen het zich erbij voelt. Help het kind met het
benoemen van het gevoel. Vraag ook waar in zijn/haar lichaam
het dit voelt, zodat er lichaamsbesef komt. Sommige kinderen
hebben vaak buikpijn maar hoe dat komt is dan niet duidelijk.
Je kunt je kind hiermee dus helpen door woorden te geven aan
gevoel en het te koppelen aan de fysieke gewaarwording.
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6.  Geef zelf ook aan hoe je je voelt. Geef aan dat je het fijn vindt
dat je kind het met jou wil delen. Dat betekent dat het zich
veilig voelt.

7.  Als je kind ergens mee zit, vragen stellen hoe hij/zij het
denkt op te lossen. Niet meteen zelf de oplossing bedenken
want daar leert het niets van. Geloof erin dat het kind het zelf
kan. Jij kan daarmee helpen door vragen te stellen.

8.  Vragen die beginnen met: Hoe, wanneer, wat heb je daar voor
nodig, en dan…

9.  Stel open vragen, dus geen vragen waarop je kind alleen ja of
nee kan antwoorden, zodat het geen verhoor wordt maar de
mogelijkheid biedt tot een echt gesprek.

10.  Waarom vragen kun je beter vermijden want het geeft het
gevoel dat het kind zich moet verantwoorden. Dat zorgt ervoor
dat het zich wellicht minder veilig voelt. Het klinkt en voelt al
anders als je vraagt: Zeg hoe zou het nu komen dat…
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11.  Koppel terug wat je je kind hoort zeggen zodat hij/zij weet
dat je echt luistert, bv. dus als ik het goed begrijp dan zeg je…..
Gebruik daarbij de woorden die het kind gebruikt heeft en
maak het niet te lang.

12.  Als je je kind niet begrijpt vertel dat dan en geef aan dat
het aan jou ligt en nodig je kind uit om het op een andere
manier te vertellen. Laat het zijn verhaal eventueel nogmaals
vertellen en haak dan in op het stuk wat nog onduidelijk is
voor jou. Vraag of het kind je kan helpen.

13.   Neem de tijd, het kind merkt het als je eigenlijk geen tijd
hebt. Misschien werkt het voor jou beter als je elke dag een
moment kan inplannen. Elke dag een goed gesprek is heel fijn,
maar als er op een bepaald moment wat speelt kan het kind
daar vaak niet mee wachten. Dus wees ook flexibel. Heel fijn
voor kinderen is ook om op het eind van de dag te reflecteren
op wat er gebeurd is. Eindig daarbij altijd met iets prettigs en
zorg dat het met een prettig gevoel gaat slapen.

14.  Vergeet niet dat kinderen heel veel non-verbaal oppikken,
dus als jij verdrietig bent bijvoorbeeld kun je dat wel proberen
te verbergen, maar veel kinderen merken dat er wat is. Als je
dit eerlijk vertelt geeft het je kind meer ruimte. Vertel er wel
bij dat jij zelf verantwoordelijk bent voor dit verdriet en het
ook alleen kan dragen. Veel kinderen zijn geneigd om je te
helpen dragen namelijk.

15.  Deel wat vaker als er iets gebeurd is waar jij mee zit,
bijvoorbeeld als je iets fout hebt gedaan. Je kunt dan laten
zien aan je kind dat dat normaal is en hoe je ermee om gaat.
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16.  Tijdens een gesprek naast je kind zitten kan minder
confronterend zijn dan pal tegenover hem/haar. Of ga het
gesprek aan tijdens een wandeling of tijdens spel.

17.  Oogcontact kan best lastig zijn, dus als je merkt dat je
kind dat moeilijk vindt dwing dat dan niet af, daarom is het
ook zo belangrijk waar je zit ten opzichte van elkaar.

18.  Wees eerlijk, beloof geen dingen die je niet waar kan
maken want dan ben je niet meer betrouwbaar.

19.  Dwing het kind niet te praten als het dat niet wil. Probeer
het dan op een ander moment of ga samen spelen. Door samen
te spelen zal je kind tijdens het spel misschien wel wat met je
delen.

20.  Als je merkt dat je kind erg emotioneel is, geef dan aan dat
het mag. Geef wel je grenzen aan bij boosheid. Het kind hoeft
niet alles kort en klein te slaan. Geef voorbeelden hoe het
kind wel zijn boosheid zou kunnen uiten. Bijvoorbeeld in een
kussen slaan, lekker stampen, krassen op papier. Kijk daarbij
wat werkt bij je kind en doe mee dat maakt het makkelijker
voor je kind.
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Ik hoop van harte dat deze tips je helpen om een mooie stevige
band met je kind op te bouwen waar je nog jaren profijt van kan
hebben.

In mijn praktijk begeleid ik kinderen én hun ouders om weer
helemaal in hun kracht te staan. Wil je meer informatie over de
tips of over mijn begeleiding, stuur dan een mail naar
info@verkenjekracht.nl met je gegevens zodat ik contact met je op
kan nemen. 

Of kijk op mijn website: www.verkenjekracht.nl om meer
informatie te vinden. 
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Liefdevolle groet,
Agnes Zandbelt

http://www.verkenjekracht.nl/

