
Makkelijk
communiceren  

met je kind

taalgebruik en woorden

Linda coaching en training 
www.relaxtemoeder.com



Inleiding 
1. Het verschil tussen wat je zegt en wat je
bedoelt 
2. Identiteit en gedrag 
3. Zoeken en vinden 
4. Roepen van een afstand 
5. Erkennen en toegeven; een wereld van verschil 
6. Waarom??! 
7. Kom naar de workshop 
8. Wie ben ik? 
 
 

inhoud

www.relaxtemoeder.com



Voel je je af en toe meer politieagent of scheidsrechter dan moeder? Wordt weer die leuke moeder
die je wilt zijn en zorg dat het weer gezellig is in huis! 
 
We willen allemaal graag een goede relatie met onze kinderen en op een fijne manier met ze
communiceren, toch? 
Terwijl communiceren met kinderen soms gewoon gedoe kan zijn. 
 
In dit e-book geef ik je handige tips om de communicatie met je kind makkelijk(er) te maken,
waardoor het wél aankomt wat je zegt. 
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Zeg jij wat je bedoelt? Of draai je er om heen en ga je er van uit dat je kind wel snapt wat je
bedoelt of zelfs misschien gedachten kan lezen? Met gedachten lezen bedoel ik dat je er vanuit
gaat dat de ander wel weet wat jij denkt, zonder dat jij het uitspreekt. In dit blog lees je hier meer
over.  
 
Als je in het midden laat wat je bedoelt, is het best een uitdaging om te zorgen dat de
communicatie lekker verloopt. Je legt dan de verantwoordelijkheid van het snappen van wat jij
zegt helemaal bij de ander neer. Als je wilt dat het goed over komt wat jij zegt, moet je duidelijk
communiceren. 
 
Bedenk dat het voor jou heel vanzelfsprekend en duidelijk kan zijn wat je bedoelt, terwijl je
kind hier misschien wel een heel ander beeld van of gevoel bij heeft.  
 
 
  
 
 

1. Het verschil tussen wat je zegt
en wat je bedoelt
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Komt wat je zegt 
overeen 

met wat je 
uitstraalt?
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Jij bent degene die de woorden uitzendt; dus jij bent verantwoordelijk voor wat je uitzendt  
en de manier waarop je dat doet. De reactie die je van je kind krijgt, is daarop gebaseerd.  
 
Natuurlijk vult hij sommige dingen zelf in, maar jij als zender hebt voor een groot deel in  
de hand hoe je over komt, hoe wat je zegt over komt en wat je daarbij uitstraalt en  
meegeeft. 
 
Wees je daarvan bewust en bedenk welke reactie je wilt en wat jij kunt doen om dat te bereiken.  
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Stel je voor: wanneer je kind in een gevaarlijke
situatie is en bijna die hete kop thee omgooit of
van de stoep afstapt terwijl er net een auto aan
komt, dan is jouw reactie op dat moment zeer
waarschijnlijk heel kloppend met de situatie:  
 
je straalt uit wat je bedoelt en je woorden
onderstrepen dat.  
 
Jouw uitstraling, gedrag en woorden zijn één
geheel: het klopt in de beleving van je kind. 
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Als wat jij zegt niet klopt met wat je bedoelt en je zegt bijvoorbeeld weifelend dat je
kind niet bij dat vriendje kan spelen vanmiddag, dan voelt je kind instinctief aan dat er
nog ruimte in je antwoord zit en zal hij daar op in gaan spelen om te zien of hij het
toch voor elkaar kan krijgen.  
 
Als jij echter vol overtuiging zegt dat het spelen vanmiddag niet door gaat, dat ook
voelt en dat uitstraalt, dan is dat zo. Dan is de kans veel kleiner dat je kind nog gaat
kijken waar de mogelijkheden liggen om met jou de discussie aan te gaan. 

VOEL 
wat je
zegt
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Identiteit = wie je bent 
 

Gedrag = wat je doet 
 

Je kind is niet zijn gedrag 
 
 
  
 

2. Identiteit en gedrag
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Wat vertel jij je kind over hemzelf en over zijn gedrag? 
 
We drukken zonder na te denken stempels op onszelf en ook op onze kinderen. We doen dat
door gedrag te benoemen alsof het de identiteit van het kind is.  
 
Ze zijn lief, vervelend, of eentje die ik heel vaak hoor: verlegen.  
 
Ben je een beetje verlegen?  
 
Aaaaaah, ben je verlegen? 
 
Iets in mij schreeuwt dan: nee, m’n kind is niet verlegen, ze is misschien even onder de indruk
van de situatie. Gun haar even tijd, dan kan ze het even op zich laten inwerken en dan komt ze
vanzelf wel naar je toe. Ze is nog best klein en de wereld soms groot, druk en vol met mensen en
geluiden. Ik kan me zo goed voorstellen dat je dat als kind even op je wilt laten inwerken.  
 
Het is een groot verschil of ze verlegen is of dat ze gewoon even rond wil kijken en zich
misschien een beetje verlegen gedraagt op dat moment.  
 
Wanneer je het woordje is gebruikt, heb je het over identiteit.  
Iemand is bijvoorbeeld opa of oma of echtgenoot.  
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Gedrag is iets heel anders dan identiteit. Je kunt soms vervelend doen, dat houdt niet in dat je
een vervelend kind bent. Wees je bewust van wat je je kind meegeeft, de waarde die je er aan toe
kent en hoe vaak je het zegt.  
 
Ik hoorde van de zomer een jongetje in de speeltuin schreeuwen ‘ik ben nou eenmaal een
pestkop!’ nadat hij door een boze moeder terecht werd gewezen omdat hij haar kind in het water
had geduwd. Tja, als je die jongen vaak en lang genoeg vertelt dat hij een pestkop is, dan gelooft
hij dat, dan gaat hij zich daar ook naar gedragen, want dat is wat z’n ouders of z’n omgeving
zeggen en dus van hem verwachten (want ze zeggen het toch zo vaak?). Dit heeft zich bij deze
jongen (onbewust) in z'n hoofd  genesteld, waardoor hij zich er naar is gaan gedragen.  
 
Want, wie is hij om daar iets tegenin te brengen? 
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Kinderen willen  
VOLDOEN 

aan wat ze DENKEN 
dat hun ouders 

verwachten
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Wat geef je je kind mee, wat laat je je kind over zichzelf geloven.  
 
Kijk eens naar de volgende zinnen: 
 
 
“Jij bent nu eenmaal een slechte leerling” (Ik ben een slechte leerling) 
 
“Je bent nu eenmaal niet zo’n snelle lezer” (Ik lees altijd langzaam) 
 
“Je bent altijd al wat minder snel van begrip geweest” (Ik ben dus dom) 
 
“Jij struikelt nou eenmaal vaak” (Ik ben iemand die vaak struikelt) 
 
“Pas op, straks val je weer” (Ik ben iemand die vaak valt) 
 
“Je snapt nou eenmaal niets van techniek” (Ik ben dus dom). 
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En hieronder zie je andere mogelijke formuleringen: 
 
 
“Het is helemaal prima als je wat meer tijd nodig hebt voor sommige teksten. Iedereen leest in
zijn eigen tempo” 
 
“Iedereen heeft op zijn eigen tempo leren lezen, jij doet dat op jouw manier en dat is goed” 
 
“Ik vind het heel logisch dat je sommige dingen niet in één keer snapt, want het is soms niet
makkelijk, je kunt dan best om wat extra uitleg vragen” 
 
Kinderen willen graag voldoen aan wat ze denken dat hun ouders van hen verwachten of hoe ze
denken dat hun ouders hen zien. 
 
Wees je daarvan bewust. 
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Ben jij iemand die regelmatig op zoek is naar zijn sleutels?  
 
Blijf vooral lekker zoeken, dat vindt je brein namelijk een heel fijn spelletje. Dat speelden we
vroeger toch al, paaseieren zoeken bijvoorbeeld? Dat was vooral leuk als het lang duurde. Die
boodschap heeft je brein goed begrepen, dus het kan nog wel even duren voor je je sleutels hebt
gevonden.  
 
Als je je sleutels wilt vinden, geef je brein dan die opdracht: 'ik ga mijn sleutels vinden'. Richt je
op wat je wilt bereiken.  
 
Met mijn zoontje verdiep ik me regelmatig in een ‘zoekboek’, je kent ze vast wel: van die boeken
met drukke tekeningen waar van alles en nog wat op staat en waar je dan een lijstje specifieke
dingen in terug kunt vinden. ‘Vindboek’ zou natuurlijk een veel betere naam zijn. 
 
 
 
 

3. Zoeken en vinden

www.relaxtemoeder.com

https://ldgcoaching.weebly.com/blogs/gedachtenlezen


Als we samen in dat zoekboek kijken, gaan we dingen vinden. En dat lukt ons dan ook als de
beste.  
 
Geef je brein en dat van je kind een opdracht waar het wat mee kan en waar je ook wat aan hebt:
ga die sleutels vinden.  
 
Zeg wat je wél wilt, tegen jezelf en tegen je kind.  
 
Ben jij al heel lang iets aan het proberen of ga je het ook daadwerkelijk doen?  
 
In het woord proberen zit de twijfel verborgen of het wel gaat lukken. Als je het gaat doen, dan
klinkt daar de overtuiging al in door en bereik je heel andere resultaten.  
 
Laat je me weten hoe snel je de volgende keer je sleutels hebt gevonden? 
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Ga het  
VINDEN 

DOEN 
ZIJN
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Jij bent als zender van de boodschap verantwoordelijk voor hoe het over komt en óf het aan komt. 
 
Wanneer je met je rug naar je kind toe staat, tegen hem praat van een afstand, of tegen je
telefoonscherm in plaats van tegen je kind en je krijgt geen reactie, ben jij daar dan nog verbaasd
over? Lees ook de blog die ik hierover schreef. 
 
Hurken doe je bijna automatisch als je kind is gevallen en je het wilt troosten. Hoe logisch is het
om dat vaker te doen, als je met ze in gesprek bent? Als je dan toch zo op ooghoogte bent, zie je
ook meteen beter of je boodschap aan komt, of wat je zegt, effect heeft. En je merkt het sneller
op als er wat gaande is. 
 
Wanneer je wilt dat je kind je hoort en ziet en dat het binnen komt wat je zegt, dan heb je wat te
doen.  
 
Zorgen dat je zichtbaar bent bijvoorbeeld, dat je oogcontact maakt, neerhurkt op hun hoogte of ze
even aanraakt of hun naam noemt. Check of iets binnen komt, zo niet, dan is het aan jou om iets
aan je communicatie te doen en te zorgen dat het wél binnenkomt. 
 
Dus loop naar ze toe, als je wat wilt vragen of zeggen.  
 
  
 

4. Roepen van een afstand
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Wanneer je kind iets wil en dat mag niet van jou. Zeg je dan alleen nee of toon je ook begrip voor
het feit dat je kind iets wil? 
 
Erkennen van het gevoel van je kind geeft veel ouders het idee dat ze tegen hun kind zeggen dat
hij inderdaad datgene mag hebben of doen wat hij zo graag wil. Dat klopt niet. Het enige wat je
doet, is aangeven dat je begrijpt dat hij iets wil.  
 
Het is namelijk best heel logisch dat, als je in de supermarkt loopt, je kind graag dat snoep wil dat
op zijn ooghoogte uitgestald ligt, of die knuffel bij de kassa. Dat had jij zelf ook wel gewild toen je
zo oud was als hij.  
 
Dus dat kun je erkennen: 
"Ik snap dat je dat leuk vindt.." 
"Ik begrijp dat je dat wilt hebben, het is ook heel mooi.." 
 
Daarmee geef je aan dat je snapt dat het leuk of lekker is en dat het ok is dat hij dat wil. En
vervolgens kun je dan zeggen dat je dat snoep of die knuffel wél hier in de winkel laat.  
 
 

5. Erkennen en toegeven, een wereld van verschil
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“Ik wil graag snoep mama” 
“Nee” 
 
Wat zeg je hier eigenlijk? Dat je kind geen snoep wil? Hij wil het wél! Je wilt zeggen dat hij
geen snoep mág.  
 
Dat is iets anders. Snappen dat hij het wil doe je heus wel, dus kun je dat ook erkennen. Je
geeft daarmee niet toe, je zegt alleen dat je hem snapt. En hoe fijn is dat, dat je gevoel
erkend wordt?  
 
Natuurlijk kan het best zo zijn dat je kind dan nog steeds boos of verdrietig is omdat hij het
niet mag. En ondertussen voelt hij zich wel gezien en gehoord.  
 
Erkennen en toegeven, daar zit een wereld tussen. 
 
"Ik wil graag dat snoep mama" 
"Ik snap dat je dat snoep graag wilt, dat ziet er wel heel lekker uit. We zijn hier om andere
boodschappen te doen, wil jij voor mij het brood pakken?"
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Dat ene woord 'waarom', zet veel in gang in ons hoofd. Over het algemeen vooral een gevoel van
weerstand, hakken in het zand en je moeten verdedigen. Waarom roept weerstand op. 
 
Je hebt het misschien ook wel bij jezelf gemerkt, als iemand jou de 'waarom-vraag' stelt. Het doet
iets met je. Alsof je je moet verantwoorden, moet uitleggen, verhoord wordt. 
 
En zoals het voor jou voelt, voelt het ook voor je kind. Alsof hij terecht staat en zich moet
verantwoorden. Terwijl er heus wel redenen achter zijn gedrag zitten, weet hij die nog lang niet
altijd te benoemen. Je vraagt hem iets uit te leggen wat hij zelf nog amper begrijpt. Ga ook hier
eens bij jezelf te rade: hoe lastig is het om uit te leggen waarom je iets doet of wilt? Daar zitten
vaak veel kanten aan die uitleg vergen.  
 
Onderstaande voorbeelden kunnen je helpen minder confronterende vragen te stellen: 
 
Waarom deed je dat nou? - Wat deed jij nou? 
Waarom doe je zo? - Ik zie dat je .. doet, hoe komt dat/ waar komt dat door? 
Waarom heb je geen pindakaas gekocht? - Ik dacht dat pindakaas ook op het lijstje stond. 
Waarom is mijn sportbroek nog vies? - Ik had gehoopt op een schone sportbroek vanmorgen/
wanneer ga je weer wassen? 
 
 

6. Waarom??!
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Woorden kunnen echt aankomen en pijn doen of juist een heel positief effect hebben in de vorm
van een compliment. Ieder woord dat je zegt, telt. Daarom is het voor ouders heel waardevol om
zich bewust te zijn van hoe ze hun woorden inzetten en wát ze nou eigenlijk zeggen.  
 
Als je je bewust bent van de woorden die je gebruikt en hoe je ze kunt inzetten in de
communicatie met je kind, kun je: 
• weer (meer) verbinding met je kind krijgen 
• je kind helpen groeien in zelfvertrouwen 
• zorgen dat je kind wél naar je luistert 
 
Doe mee met de workshop en ga aan de slag met: 
• de woorden die je gebruikt in communicatie met je kind 
• welke boodschap je woorden in zich hebben 
• hoe andere woorden een situatie kunnen veranderen 
• hoe woorden een kind kunnen vormen 
• hoe je duidelijk(er) kunt communiceren 
 
Meer info vind je hier.  
  

7. Kom naar de workshop
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Ik ben Linda (de) Groot en ik geef lezingen en workshops aan ouders en opvoeders over hoe ze
bewust makkelijker met hun kinderen kunnen communiceren. Ook geef ik workshops aan
professionals in de kinderopvang of op de basisschool. De informatie richt zich voornamelijk op
kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. .  
 
Vanaf 2012 houd ik me bezig met mindfulness en NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) en sinds
2016 heb ik een eigen bureau voor training en coaching. Ik ben enthousiast, open en eerlijk,
getrouwd met Dirk en moeder van Ian (5) en Kate (3). 
 
Het raakt me wanneer het stokt in de verbinding tussen ouders en hun kind. Of wanneer er voorbij
wordt gegaan aan de behoefte of gevoelens van kinderen. Soms door haast in ons al zo drukke
dagelijkse programma en soms ook doordat simpelweg zoveel dingen om ons heen de aandacht
afleiden. 
 
In mijn workshops is bewustwording de rode draad. Bewustwording van wat je doet, zegt en
uitstraalt en de reacties die je daarop krijgt.  
 
Als je je bewust bent van je communicatie en hoe je communiceert, kun je je kinderen meegeven
wat je belangrijk vindt en zorg je voor verbinding in de relatie met je kind(eren).  
 
  
.  
 

8. Wie ben ik?

www.relaxtemoeder.com

https://ldgcoaching.weebly.com/wie-ben-ik.html


https://www.facebook.com/LdGCoaching/
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