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s altijd een lastige opgave geweest. De puberteit wordt al jaren als een moeilijke periode
gezien en is niet alleen iets van deze tijd. Veel ouders zitten met hun handen in het haar en
kunnen hun kinderen moeilijk bereiken. Pubers daarentegen voelen zich onbegrepen en
gefrustreerd. “Jullie begrijpen het niet” “Het lijkt net alsof jullie van een andere planeet komen
en “Zijn jullie zelf nooit jong geweest” zijn opmerkingen die je als ouder dikwijls naar je hoofd
geslingerd krijgt. Dit kan soms hard aankomen, omdat jij als geen ander weet hoe moeilijk het
kan zijn als jongere en je je kind juist wilt beschermen tegen de grote boze wereld. Daarnaast
kunnen terugkerende discussies voor grote ruzies zorgen en ben je soms bang dat jij en je
kind hierdoor uit elkaar zullen groeien. Omdat ik als coach al jaren te maken krijg met dit soort
problemen wil ik je allereerst een hart onder de riem steken: je bent niet alleen en met jou zijn
er nog vele anderen die hetzelfde meemaken. En jouw kind weet echt dat je het beste met
hem/ haar voor hebt. Omdat ik je graag help en jou wil laten ervaren dat het wel mogelijk is
om succeservaringen te behalen met jouw puber wil ik je wat tools meegeven. Ga hiermee aan
de slag de komende periode en onthoud één ding: Jij
bent een perfecte ouder, op jouw manier!
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ZIE JE KIND ALS ZIJN/HAAR EIGEN PERSOON EN
NIET ALS EEN VERLENGSTUK VAN JEZELF
Vanaf het allereerste moment dat jij je kindje in je armen sluit word je letterlijk liefde.
Je beseft dat het ouderschap de mooiste taak van de wereld is. Voor jou is er niets
belangrijks dan bij je kind zijn, hem of haar die eerste stapjes te zien zetten en voor de
eerste keer papa of mama te horen zeggen. Jij weet als geen ander hoe authentiek
jouw kind is! Hoewel kleine kinderen zichzelf continu identificeren met hun papa’s en
mama’s zie je dat zij steeds eerder eigen karaktertrekken gaan ontwikkelen, een eigen
wil hebben en zelfs al een eigen manier van doen en handelen hebben. Vanaf de
middelbare school zie je dat kinderen meer persoonlijke keuzes gaan maken, grenzen
gaan stellen en erachter proberen te komen wie zij nou echt zijn. Zoals iedere ouder
heb jij ervaren dat jouw puber ‘lastig’ kan zijn en dat het soms moeilijk is om hem of
haar te bereiken. Tijdens deze momenten is het belangrijk dat jij inziet dat jouw kind
zijn of haar eigen persoon is en niet een verlengstuk van jezelf. Ik kom vaak ouders
tegen die onwijs veel dromen en wensen voor hun kind hebben, maar dat hun kind
deze gewoonweg niet ziet zitten. Dat kan zeer frustrerend zijn, zowel voor het kind als
voor het ouder. Je kunt je vast wel herinneren hoe het voelde als jouw ouders iets voor
jou wilden, maar jij hier absoluut niet achter stond. Hoe was dit voor jou? In plaats van
jouw puber onder druk te zetten wil ik je het volgende mee geven: probeer op deze
momenten juist naast jouw kind te staan en hem of haar te zien als een eigen individu
en niet jouw ‘opvolger’. Probeer je voor te stellen hoe bevrijdend het kan werken als je
met jouw kind kan ‘levelen’ en hem/ haar de ruimte geeft om zichzelf te ontplooien tot
een eigen persoon. Het klinkt eng, maar ik weet dat je het kunt.

ACCEPTEER JE KIND ZOALS HIJ/ZIJ IS
Deze sluit aan op de vorige regel. Jij weet als geen ander hoe jouw kind in elkaar zit en
dat deze soms dingen zegt en doet waar je niet achter staat. Nu zeg ik niet dat je alles
klakkeloos moet accepteren wat jouw kind doet: dat zou te gek voor worden zijn. Wat
ik vooral wil benadrukken is dat het belangrijk is om het handelen van jouw puber los
te zien van jouw kind als persoon. Als jouw kind rare fratsen uithaalt (en dat doen ze
allemaal), probeer je dan te realiseren dat hier emotie achter zit. Accepteer jouw puber
volledig en wijs het gedrag af, niet jouw kind. Geef aan dat het ok is hoe je kind zich
voelt: je houdt toch wel van jouw kind, wat er ook gebeurt. Hierdoor voelt je kind zich
veilig en weet hij ook dat hij altijd bij je terecht kan: je zal hem nooit afwijzen, omdat jij
jouw kind altijd in zijn waarde laat. Dit is ontzettend belangrijk voor ons als
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volwassenen (ga maar na hoe jij je voelt als dit niet in jouw relatie, door jouw ouders of
zelfs op de werkvloer gebeurt), dus ook voor onze jongeren. Iedereen wilt uiteindelijk
geaccepteerd en geliefd worden om wie hij/ zij is.

REALISEER JE DAT WE IN EEN ANDERE TIJD LEVEN
EN ALLES OM ONS HEEN CONTINU VERANDERD
Ik kan mij nog goed herinneren dat mijn ouders zeiden: “Vroeger was alles beter!" Nu
ben ik zelf moeder en ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik hetzelfde tegen mijn
partner zeg! Het onbegrip en de angst die de continu veranderende maatschappij met
zich meebrengt kan overweldigend zijn: ons politieke stelsel, onderwijs, technologie,
de zorg en ons voeding zijn continu in ontwikkeling. Ik kan mij goed voorstellen dat
het voor jou eng is om te zien wat er allemaal gebeurt en hoe snel al die veranderingen
elkaar opvolgen. En om letterlijk toe te moeten kijken hoe jouw puber te midden van al
van deze veranderingen opgroeit. Des te belangrijker is het om hierover in gesprek te
gaan met jouw kind: ook voor hem / haar kunnen deze dingen als lastig worden
ervaren! De pandemie heeft een hoop met ons gedaan: dingen die we niet zagen
aankomen, beslissingen waar we niet achter staan en omstandigheden die niet
natuurlijk aanvoelen. Jouw kind ziet dit ook, heeft hier ook een mening over en kan
zich hier gefrustreerd en eenzaam onder voelen. Hoe fijn is het dan om naast je kind te
gaan staan en hem/ haar een hart onder de riem te steken?

PRAAT MET JE KIND - SNOER HEM / HAAR NIET DE
MOND
Als jouw puber eenmaal doorheeft dat hij/ zij 1: compleet geaccepteerd wordt als
eigen individu, 2: er volledig mag zijn en 3: jij ècht wilt helpen in zijn/ haar proces, dan
zal jouw kind uiteindelijk ook loskomen en je mee nemen in zijn/ haar belevingswereld.
Dit is toch wat iedere ouder wilt?! In dit proces zal je kind meer loslaten, jou in
vertrouwen nemen en jou meer gaan waarderen als ouder. Hierin is het belangrijk dat
je blijft doen wat je hiervoor deed, namelijk: praten met je kind. Laat je kind er zijn, laat
die molen ronddraaien, but most of all: snoer hem of haar niet de mond. Hoe
verleidelijk het ook kan zijn om jouw kind stiekem toch je wil op te leggen of te zeggen
dat je liever hebt dat je kind het anders doet: beter is het om bewustwording en een
vorm van wederzijds begrip te creëren. De meeste pubers denken nog niet na over de
consequenties van hun acties en hebben nog niet zoveel levenservaring en
mensenkennis als jij. Hoe fijn is het dan om een ouder te hebben die hierin een
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begeleidende rol inneemt (en dus geen leidende of sturende rol). De grootste
voordelen hiervan zijn: jij leert je kind zelfredzaamheid aan en je geeft jouw kind de
mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen. Helaas betekent dit ook dat je ze af en
toe ook fouten moet laten maken (zucht..)

VALIDEREN, VALIDEREN, VALIDEREN……
Dit klinkt soms een beetje moeilijk, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt
dit een tweede natuur: probeer zo min mogelijk gesloten vragen (ja en nee vragen) te
stellen en zoveel mogelijk open vragen. Dit betekent dat jij in de communicatie met
jouw kind vragen gaat stellen die beginnen met:
Hoe - en hoe ging dat dan precies, vertel eens?
Wat - wat gebeurde er, wat dacht jij, wat ging er door je heen, wat maakte het dat
je….?
Waar - waar was dit, waar gebeurde dit, waar was jij toen, waar was jij toen jij besefte
dat je….?
Wanneer - wanneer was dit, wanneer deed jij dit, wanneer kwam je erachter dat je….?
Waarom - waarom heeft hij/zij, waarom heb je het op deze manier aangepakt, waarom
denk je dat….
Wie - wie heeft je dit doen beseﬀen, wie was er bij je, wie kan ervoor zorgen dat, wie
heeft ervoor gezorgd dat je….?
Deze vorm van actief luisteren werkt ideaal, omdat jij zoveel mogelijk informatie kunt
halen uit de verhalen van jouw puber zodat jij hem / haar zo goed mogelijk kan helpen.
Bij gesloten vragen ben je heel snel klaar. Probeer het vanavond maar eens bij je kind
of bij je partner: “Schat, heb je een fijne dag gehad”. Wat is het antwoord dat je
meestal krijgt? Juist. En klaar is het gesprek.
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BEVESTIG ZIJN/HAAR GEDACHTEN EN EMOTIES
Tijdens de communicatie met jouw kind ga jij bevestigen en teruggeven, niet alleen
omdat dit zorgt voor begrip, maar tevens voor jezelf, om het gesprek te ordenen en
om de chaotische gesprekken met jouw puber bij te houden. Je gaat als het ware:
✅ Parafraseren - kort in je eigen woorden beschrijven wat je kind zojuist heeft
verteld.
✅ Citeren - ‘papegaaien’ wat je kind zojuist heeft gezegd.
✅ Samenvatten - het hele gesprek kort samenvatten.
Door gebruik te maken van deze technieken krijg jij niet alleen meer helderheid in het
gesprek, het zorgt er tevens voor dat jouw puber op een zelf-reflectieve manier leert
terugkijken op zijn eigen denk- en handel proces. Oefening baart kunst: straf jezelf niet
af als je deze technieken niet in één keer onder de knie hebt!

MAAK GEBRUIK VAN FEEDBACK
Wanneer de communicatie eenmaal beter gaat en je merkt dat je meer op één lijn
begint te komen met jouw kind, kun je op een constructieve manier feedback gaan
geven. Hoewel feedback geven soms lastig kan zijn (en jouw puber feilloos aanvoelt
wanneer jij hiermee worstelt) kan het prettig zijn om een lijstje te hanteren met
feedback regels:
✅ Bedenk eerst wat je wilt zeggen en neem de tijd hiervoor - bereidt het gesprek
eerst rustig voor met je partner of win advies in van iemand die je vertrouwt;
✅ Maak afspraken voordat je het gesprek aan gaat - bijvoorbeeld dat alles veilig
besproken kan worden, dat jullie elkaar op een respectvolle manier benaderen en het
gesprek gepauzeerd wordt wanneer emoties hoog oplopen;
✅ Communiceer vanuit jezelf en maak geen verwijten - het is vervelend en
confronterend om te horen dat je iets niet goed hebt gedaan of dat het anders had
gemoeten. Zeg in plaats daarvan: ik zie dat je het zo hebt gedaan, ik hoor van jou dat
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dit op deze manier hebt aangepakt, klopt het dat je….waarom heb je hiervoor
gekozen?
✅ Geef duidelijk aan wat onacceptabel is - als je kind iets heeft gedaan wat echt niet
kan, geef dit dan z.s.m. aan en draai er niet omheen. Vergeet niet te communiceren
vanuit jezelf.
✅ Wees eerlijk en duidelijk - het kan verleidelijk zijn om in de emotie van je kind mee
te gaan, vooral als je ziet dat jouw kind het moeilijk heeft. Het liefst sla jij je armen om
je kind heen en wil je zeggen dat alles goed komt. Natuurlijk is het jouw taak als ouder
om jouw puber te troosten. Vergeet echter niet om jouw kind eerlijk te vertellen dat
het gedrag dat jouw puber laat zien en de keuzes die hij/ zij maakt consequenties
kunnen hebben. Het beste is om zo duidelijk mogelijk te zijn.
✅ Haal geen oude koeien uit de sloot - dit kan zorgen voor een machteloos en naar
gevoel. Jij wilt vooruit en jouw kind ook, wat heeft het dan voor zin om te wijzen op
dingen die al zijn geweest?
✅ Geef aan wat je wilt en onderbouw dit - en dan komt het stukje waar de
gemoederen hoog kunnen oplopen. Je moet gaan vertellen dat je iets niet meer wilt, je
neemt iets in beslag, of je gaat vertellen dat je kind iets niet of juist wel moet doen. Dit
kan frustratie bij je kind opwekken en uiteindelijk ook voor jou, omdat jouw puber
tegengas gaat geven. Besef dat dit normaal is en dat jij niet de enige bent in deze
positie! Geef aan waarom je iets doet en wat hiervan de meerwaarde gaat zijn voor
jouw kind (ook al ziet hij/ zij dat niet zo). Ga de discussie niet aan, zo voorkom je dat
het gesprek een andere draai krijgt en uit de hand loopt; wees kort en duidelijk tegen
je kind.

HEB VERTROUWEN IN JE KIND - OOK ALS HIJ/ ZIJ
HET ‘VERKNALT’
Soms komt het wel eens voor dat jullie totaal niet op één lijn zitten. Doordat jouw kind
herhaaldelijk de regels overschrijdt, niet luistert, of jouw advies in de wind slaat lijkt
het alsof jullie steeds verder van elkaar verwijderd raken. Onthoud op deze momenten
één ding: jouw kind is nog steeds jouw kind en jij bent nog steeds de ouder. Jullie
zullen hoe dan ook met elkaar door één deur moeten. Ook al voel jij je boos en

6

TERUG NAAR DE BASIS COACHING EN TRAINING

teleurgesteld, het is makkelijk om op deze momenten je onvrede, onmacht of zelfs je
frustratie te uiten naar jouw puber. Wat veel beter werkt: jezelf eraan herinneren dat
jouw kind waarschijnlijk niet lekker in zijn of haar vel zit en er een reden is dat je kind
zich op een bepaalde manier gedraagt of uit. Achter elk gedrag zit immers een
bepaalde emotie. Misschien voelt je kind zich bijvoorbeeld angstig, verdrietig of
gedemotiveerd om wat voor reden dan ook. Als iemand zich niet ok voelt is het
vanzelfsprekend dat hij dingen gaat doen die niet normaal zijn of zelfs grenzen gaat
opzoeken. Ze zeggen niet voor niets: een kat in het nauw maakt rare sprongen. In deze
fase is het belangrijk dat jij weer naast je kind gaat staan en dat je hierin je geduld
bewaard (hoe moeilijk dat ook is). Belangrijk is het om:
1: grenzen te stellen,
2. uit te leggen waarom jij grenzen stelt,
3: welk gedrag jij wenst van jouw kind,
4: wat de meerwaarde van dit gedrag is (welke voordelen zijn er voor jouw kind op
korte of lange termijn?)
en 5: wat de consequenties zijn van het niet nakomen van de afspraken.
Hoe moeilijk het soms kan zijn: onthoud dat we allemaal jong zijn geweest en dat we
ook fouten hebben gemaakt. In deze fase kan het jou helpen om een hele lange adem
te hebben…

GEEF JE KIND KEUZEMOGELIJKHEDEN
Dan loop je er wellicht tegen aan dat jouw uitleg, het stellen van grenzen, en het
geven van consequenties geen eﬀect meer hebben. Het kan misschien voelen alsof
jullie in een vicieuze cirkel zijn beland en dat niets van wat jullie proberen een
positieve uitwerking heeft op de gezinsdynamiek. Belangrijk is dat jullie in gesprek
blijven gaan met elkaar en regelmatig blijven evalueren hoe het gaat. Bijvoorbeeld
door wekelijks met elkaar te gaan zitten en realistische doelen stellen waarbij de lat
niet te hoog voor jouw kind wordt gelegd. Hierin ga jij je kind uitdagen door te laten
kiezen uit doelen en consequenties die jullie samen hebben opgesteld zodat jouw kind
het gevoel krijgt dat hij “in control” is. Probeer je kind zoveel mogelijk te prikkelen
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door: 1. Positief gedrag te belonen, 2: negatief gedrag te negeren en 3: te wijzen op de
afspraken die jullie hebben gemaakt.

CREËER POSITIVITEIT: GET BUSY!
Om ervoor te zorgen dat jullie als gezin dichtbij elkaar blijven staan en een gezonde en
veilige basis blijven houden is het van cruciaal belang dat het contact positief blijft. Als
de sfeer thuis continu gespannen is en er geen ruimte meer is voor leuke dingen, dan
zal dit voor beide partijen aanvoelen als een strafkamp. Probeer er daarom op uit te
gaan als gezin, samen gezellig te gaan koken of andere ontspannende activiteiten te
doen. Je zult dan vanzelf merken dat dit ervoor gaat zorgen dat de sfeer beter gaat
worden en jullie elkaar weer zullen gaan waarderen!

OP ÉÉN LIJN STAAN MET JE PARTNER
Een van de belangrijkste dingen in het opvoeden van een puber is veiligheid,
voorspelbaarheid en consequent zijn. De beste manier om dit voor elkaar te krijgen is
als beide ouders samenwerken. Ik noem dit daarom ook: op één lijn staan met je
partner. Waarom is dit belangrijk? Als je op één lijn staat met jouw partner, dan zorg je
er in ieder geval voor dat jouw kind weet waar hij of zij aan toe is, je één front vormt
met jouw partner en jouw kind geen voorkeur ouder krijgt. Dit kan namelijk heel naar
aanvoelen, vooral omdat elke ouder het beste wil voor zijn kind en niet afgewezen wil
worden. Natuurlijk is het onmogelijk om altijd op één lijn te staan met jouw partner.
Jullie hebben misschien allebei een totaal andere opvoeding gehad of hebben een
andere visie op opvoeding. Het is gezond en niet meer dan normaal om het af en toe
oneens te zijn met elkaar. Spreek dit daarom ook uit! Doe dit echter alleen wanneer
jullie puber hier niet bij is en voorkom dat jullie kind het getuige wordt van discussies
of zelfs ruzies. Het laatste wat jullie willen is dat jullie kind hier last van krijgt of jullie
zelfs tegen elkaar uit gaat spelen. Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan en
het te hebben over jullie normen en waarden zorgen jullie er als ouders voor dat het
toch mogelijk wordt om samen een middenweg te vinden en hierbij dus een veilige
basis aan te bieden voor jullie kind. Niets is namelijk vervelender dan twee ouders die
het niet met elkaar eens zijn (zowel voor de ouders als het kind). Daarnaast verdient
jouw kind twee sterke ouders die er beide achter staan wat zij als team uitstralen. Zorg
er daarom voor dat jullie regelmatig blijven evalueren.

8

TERUG NAAR DE BASIS COACHING EN TRAINING

ZORG VOOR EEN STEUNGROEP
Soms lopen de gemoederen hoog op tussen jou en jouw kind en kunnen jullie elkaar
niet meer bereiken, laat staan begrijpen. In een relatie kan even afstand nemen van
elkaar een tijdelijke oplossing bieden. Natuurlijk zie jij dit als ouder niet zitten. Het
laatste wat jij wilt is jouw kind loslaten. Jouw kind is misschien nog niet
verantwoordelijk of volwassen genoeg om de situatie te laten voor wat het is. Daarom
adviseer ik in dit soort situaties om gebruik te maken van de mensen die dichtbij jullie
staan. Deze kunnen jullie een verfrissende en verhelderende kijk geven op de situatie.
Dit mogen niet zomaar mensen zijn, maar mensen die weten wat er bij jullie thuis
speelt, eerlijk kunnen zijn naar alle partijen, mee kunnen gaan in jullie ‘flow’ en respect
hebben voor jullie opvoeding. Wellicht kan een oom, tante, vriend of vriendin van de
familie ervoor zorgen dat jullie beter met elkaar in gesprek kunnen gaan. Soms is het
prettig om even hulp van buitenaf te krijgen. Wees als ouder duidelijk naar de leden
die jij uitkiest voor jullie ‘steungroep’ en leg uit wat er speelt en wat jullie als gezin
proberen te bereiken. Meestal kunnen deze leden juist wèl doorbreken bij jouw kind.
Een puber luistert nu eenmaal sneller naar iemand van buitenaf, dan naar zijn eigen
ouders. Een steungroep kan er daarnaast voor zorgen dat jij je als ouder niet alleen
hoeft te voelen. Dit is vooral fijn voor alleenstaande ouders die vaak meer draaglast
dan draagkracht hebben. Ten slotte kan het prettig zijn als je kind een nachtje gaat
logeren bij mensen die jij volledig vertrouwt zodat hij/ zij uit de situatie is en jij even op
adem kunt komen. Tegenwoordig zijn er ook tal van groepen op Facebook te vinden
waarbij jij je ei kwijt kunt bij andere ouders. Dit kan zorgen voor (h)erkenning en een
gevoel van saamhorigheid.

Heb jij meer vragen gekregen n.a.v. dit stuk? Hou mijn social mediakanalen en
nieuwsbrief dan in de gaten!
Wil jij jouw puber beschermen tegen alle risico’s van het internet?
Meld jouw kind dan nu aan voor de training “Omgaan met internet en social
media” voor jongeren van 12-18 jaar voor slechts 67-,
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KAN IK JE ERGENS MEE HELPEN?
Check mijn website voor mijn diensten!
www.terugnaardebasiscoaching.nl
Of mail me op shehnaaz@terugnaardebasiscoaching.nl, dan maken we een afspraak
voor een intakegesprek!
Je kunt me natuurlijk ook bellen op 06-18579954
Ik hoop je snel te spreken!
Shehnaaz
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