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Jouw gezin een bouwplaats of hangplek 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elk gezin is anders omdat het gezin start met twee unieke persoonlijkheden die opgegroeid zijn onder unieke 
gezins- en levensomstandigheden met daarin unieke tradities, gewoonten en levenslessen hebben opgedaan. En 
deze twee vreemden maken een nieuwe geschiedenis met hun toekomstige kinderen. Ik kan jullie daarom vandaag 

niet het perfecte gezinsplaatje presenteren, omdat die niet bestaat. Maakbaarheid in het algemeen is een grote 
leugen en met betrekking tot het gezin al helemaal.  

 
Voorbeeld: Camping Zeeland 

Elke vakantie kent zijn anekdotes. Deze lopen uiteen van dramatisch tot hilarisch. Vooral die van de laatste 
categorie zijn de moeite waard om door te vertellen, wanneer je bij het thuiskomen aan het vertellen bent, 
ondersteund met foto’s of bewegende beelden. Ook ons gezin kent verschillende vakantieverhalen. 
Verhalen die alleen voor insiders leuk zijn en verhalen die de moeite waard zijn om te delen. Een aantal 
jaren geleden stonden wij als gezin op een boerencamping in Zeeland. Het contact met de buren verliep in 
eerste instantie moeizaam. Toen ze vijf jongens uit de auto zagen rollen tussen de 1 en 16 jaar, zagen ze hun 
rustige vakantie al in duigen vallen. Na een week van voorzichtige omgang ‘smolt het ijs’. We dronken samen 
koffie en tot onze grote verrassing hadden we veel gemeenschappelijk. De ochtend na deze koffieronde 
kwam de betreffende buurman, Edwin, bij onze ontbijttafel staan en zei lachend: “Ik moet jullie iets 
vertellen. Ik heb gisteravond met een man gepraat, onder meer over het vaderschap. En na een poosje zei 
ik tegen hem: ‘Ik heb nog een leuk boek voor je om te lezen.’ Ik pakte mijn zaklantaarn en scheen op de 
voorkant. Ik las hardop: ‘Het heet: Vader zijn met hart en handen, geschreven door Bert Reinds. Hé, dat is 
de man die naast ons staat.”Edwin vervolgde: “Helemaal verbaasd ben ik gaan slapen. Maar het mooiste 
komt nog: Ik heb de afgelopen week regelmatig gedacht: Hij en z’n gezin zitten niet zo lekker in hun vel. Hij 
zou dit boek eens moeten lezen.” 
En daar sta je dan. Achteraf moest ik – en vooral de andere gezinsleden – smakelijk lachen om dit verhaal. 
We zagen het maar als een gezonde dosis zelfspot, die nodig is om niet hoogmoedig te worden. Misschien 
een idee om zo af en toe in de spiegel te kijken en jezelf een klein beetje toe te lachen. Het ontnuchtert, het 
is met recht: ‘Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle!’ 
(Uit: Ik en mijn huis. Columns geschreven door B.Reinds) 

 
Als er dan geen garantie is waarom zijn we hier dan? Wel, ik denk dat er wel degelijk zaken zijn waar we wel 
invloed op hebben en die ervoor zorgen dat onze gezinnen bouwplaatsen blijven waar gegroeid wordt naar en 
in volwassenheid:  1. Fundament: Jouw idee op opvoeden, 2. Veiligheid: De relatie i.p.v. een methode, 3. 
Samenwerking: Hoe werken we vruchtbaar samen. 

 
A. Fundament: Mijn idee: Je kind uitpakken 

Elk mens is een cadeau aan deze wereld, en zoals net het cadeau werd uitgepakt, zo mogen ook jullie 
de kinderen die jullie zijn toevertrouwd, uitpakken, zichtbaar maken wie ze al zijn. Dat geldt overigens 
niet alleen naar de kinderen, maar ook naar elkaar. 
 
Uitpakken: wat houdt het in? 
In het leven van een mens liggen twee momenten vast: hij* wordt geboren (geboortedag) en hij sterft (sterfdag). 
De tijd daartussen is zijn levensweg. Wanneer een mens ter wereld komt, is hij nog ‘ingepakt’ – vergelijk het met 
een zipbestand: alles is in het bestand aanwezig, het moet alleen nog zichtbaar worden. Elk mens is uniek; er is 
geen gelijke voor hem geweest en er zal ook geen gelijke na hem komen. Alleen daarom al is het belangrijk om 
uniciteit zichtbaar te maken. Dat proces begint vanaf de geboorte. Hij vindt zijn eigenheid door alles wat hij als 
kind en later als volwassene, op zijn levensweg tegenkomt – denk aan school, studie, werk, vrienden, huwelijk, 
gezin, kerk en dus ook het kind-centrum. Ik noem deze plekken: Uitpakplekken! Ook ons kind-centrum biedt de 
mogelijkheid om kinderen en collega’s uit te pakken.  Stuk voor stuk dagen uitpakplekken het kind uit om zijn 
eigenheid te ontdekken waarbij verbondenheid, de relatie, het instrument is: de geleider van de boodschap!  * 

hij=zij ☺ 



B.  Veiligheid: Een relatie met het kind. 
 
Geloof jij in maakbaarheid? Dat het uitpakproces succesvol verloopt als je de juiste protocollen naleeft, en de 
actuele methodieken toepast? Of denk jij; voor veiligheid, richting en structuur is theorie, zijn methodieken wel nodig, 
maar het gaat in eerste instantie om de relatie met het kind? Dirk de Wachter: Het maakbaarheidsvirus is de 
grootste bedreiging voor het echte leven!  
 
Wat is kenmerkend voor een hart contact:   

- Onvoorwaardelijke liefde en trouw  
Dat lukt prima als ze doen wat je vraagt, en hoe zit het op de momenten dat ze niet zo gezellig 
meewerken?  

- Stimuleer het kind om van binnen naar buiten te leven  
Leer ze contact te maken met hun eigen wensen en behoeften, leer ze ontdekken wie ze zijn en wat ze 
kunnen door veel experimenteerruimte te geven.  

- Welzijn belangrijker vinden dan welvaart,  
Het gaat er in eerste instantie niet om of het kind een prettig, probleemloos leven heeft of op school een 
leuk programma krijgt voorgeschoteld of leuke werkjes mee naar huis neemt maar dat het in beeld is bij 
jou als ouder/leerkracht! Zien!!! 

- Eerst vragen stellen dan antwoorden geven.  
Bij het stellen van vragen blijft de ander langer in verbinding, ga je antwoorden geven wordt de ander 
eerder toeschouwer, en luister daarin vooral.  

- Practise what you preace 
Maak gebruik van het voorbeeld zijn. Kinderen kijken naar je, Laat ze meekijken in je leven, 
intergenerationeel leren: leermeester<-> leerling. Wat laat je zien als je blij bent, bang of verdrietig 
bent, als je het weet of iets moeilijks of spannend moet doen?  

- Zie je missie vanuit het Rentmeesterschap.   
Verstandig omgaan met de panden die door God aan jou zijn toevertrouwd. Dus kinderen zijn niet jouw 
podium waarop jij je zelfwaarde kunt opkrikken.  

 
Het gaat bij hart-contact eerst om zijn, er mogen zijn, in plaats van om doen! Dat is onze primaire boodschap naar 
het kind: Ik zie je, je mag gezien worden en daar zet ik mij voor in! 

 
C. Samenwerking op de bouwplaats! 
 
1. Regelmatig bouwoverleg.  

Neem tijd voor regelmatig ‘bouwoverleg’=Family time. Elke mening telt, niemand is inwisselbaar  
2. Reële verwachtingen. 

Weet dat niemand nog af is. Maak een afbeelding van het verkeersbord: Werk in uitvoering! En hang het op 
ergens in huis. Het geeft ruimte voor het maken van fouten, omdat je als gezin ontdekt hebt dat juist het maken 
van fouten je verder brengt. 

3. Draagkracht vs draaglast 
Er wordt naar draagkracht gewerkt aan verantwoordelijkheid dragen. Elk gezinslid ruimt zijn eigen spullen 
op, komt de gemaakte afspraken na, draagt de consequenties die voortvloeien uit zijn gedrag. Gebeurd dat 
niet dan wordt er op een liefdevolle manier aan deze afspraak herinnert. Op deze wijze wordt er ook aan 
zelfstandigheid gewerkt. 

4. Bouwsfeer 
Er wordt moed en vertrouwen gecommuniceerd i.p.v. angst en wantrouwen. Geef je kind ruimte om te oefenen 
met verantwoordelijkheid dragen door ze het gedoceerd te geven. Opbouwende communicatie is de vitamine 
hierin:  vriendelijkheid, guller, attent, minder kritisch en koppig, sta wat minder snel me je oordeel klaar. 

5. Grenzen  

Deze zijn nodig om in vrijheid te kunnen groeien. Stimuleer elkaar dus in het stellen en naleven van grenzen. 
Dat betekent o.a. respect hebben voor elkaars ja en nee. Dat geldt voor kind en ouder. Het stellen van grenzen 
begint uiteraard bij het afgestemd zijn. Een verkeersbord met de boodschap niet harder dan 100 km is op 
zich een prima grens maar heeft geen waarde op het fietspad. Niemand fiets harder dan 100 km. Een grens 
heeft zin op de ”juiste plek.” 

6. Stop met vergelijken 
Dus niet: Kijk eens naar je broer of zus, of kijk eens naar die familie. Vergelijken is een van de grootste ziekten 
in relaties. De uitwerking kan ‘dodelijk’ zijn, de vrucht is of hoogmoed als je tot de conclusie komt dat jij toch 
wel geweldig bent, of onvrede, schuld, faalangst als je tot de conclusie komt dat jij eigenlijk minder bent of 
niets kan.  

7. Plexat 
Er is ook ruimte voor anderen in jullie gezin: vriendjes vriendinnetjes, vrienden, visite: Plexat! Jouw huis mag 
ook een ontmoetingsplek voor anderen zijn.  
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