
‘Ook	  een	  las+ge	  ouder	  is	  waardevol!’	  

He#y	  Jansen-‐Verhagen	  en	  Carla	  Peverelli	  



Doel en Tijdsindeling 

DOEL: 
•  Jouw gedrag bepaalt mede gedrag van de ander 
•  Begrip voor de lastige ouder 
•  Gereedschap om conflicten op te lossen 

TIJDSINDELING: 
•  kennismaking 
•  info psychologische behoeften 
•  Oefening 
•  Info stressgedrag 
•  Oefening 
•  Doel behaald ?! 
 



Achtergrond 

“Als je wilt dat ze luisteren naar wat je te zeggen hebt, 
spreek dan hun taal“ 

 
Dr. Taibi Kahler 

De manier waarop we iets zeggen 

is belangrijker dan wat we zeggen 

Dus: luisteren en waarnemen 

hoe iemand zegt wat ie zegt 



Persoonlijkheidsstructuur 
De lastige ouder energie bevindt zich zeer waarschijnlijk op de bovenste twee 
verdiepingen van jouw huis 

 



ANAIS NIN 



  Vervullen/erkenning van je psychologische behoeften is als het opladen van je 
batterĳ en werkt enorm motiverend "
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doorzetter 






stress = opzetten van het masker - persoon achter het masker is OK 



Welke	  goede	  reden	  hee7	  een	  ouder	  om	  de	  communica+e	  aan	  te	  gaan	  ??	  



erkenning psychologische behoeften 
 

Hoe kan ik 
erkenning geven 

voor werk en 
hoe kan ik 

structuur in tijd 
aanbrengen 

voor de  
GESTRUCTU-

REERD 
DENKER? 

Hoe kan ik dit 
leuk maken 

voor de 
REBEL? 

Hoe kan ik 
persoonlijke 

erkenning geven 
aan de 

HARMONISER? 

Hoe kan ik actie 
en uitdaging 

inbouwen voor de 
PROMOTOR? 

Hoe kan ik ervoor 
zorgen dat de taak of 
het issue waardevol 

is voor de 
DOORZETTER? 

Hoe kan ik 
reflectietijd 

inbouwen voor 
de DROMER? 



 juiste puzzelstuk om stresssysteem te herkennen 	  



Op de juiste wijze aanvliegen van ouders is dus essentieel. 
PCM biedt daarvoor een leertraject om inzicht in eigen taal te 
krijgen en inzicht in de taal van de ander en hoe daarop in te 
tunen : betere relaties en gewenst resultaat, meer plezier, 
stressreductie 



Het	  gaat	  om	  onze	  kinderen	  !!!	  



He#y	  Jansen:	   	  	   	  030	  2400056	  
	  	   	  	   	  	   	  info@hjtc.nl	  

	  
Carla	  Peverelli:	  	   	  	  06	  47268619	  

	  	   	  	   	  	   	  peverelli.comm@xs4all.nl	  	  
	  	   	  	   	  	  	  


