
Mindful ouderschap 

  een achtweekse aandachtstraining 

 

"Ik heb meer rust gevonden en kan weer genieten van mijn kinderen in plaats van het gezin te besturen als een manager!", een 

moeder. 

"De training was een cadeautje voor mezelf en zo voelt mindfulness nog steeds, als een cadeautje", Janneke . 

"Ouderschap is een van de meest intense en dankbare, en tegelijkertijd uitdagende en stressvolle ‘jobs’ die we ooit zullen hebben. 

Te vaak raken we verstrikt in de dagelijkse hectiek en zijn we het kwijtgeraakt om eenvoudig in het nu aanwezig te zijn met onze 

kinderen", Susan Bögels, professor, psychotherapeut, ontwikkelaar training mindful parenting. 

In de training Mindful ouderschap leer je hoe je beter om kunt gaan met stress en de dagelijkse hectiek. Je traint je 

vermogen om minder te reageren vanuit automatische patronen en juist meer met bewuste aandacht aanwezig zijn in 

de opvoeding van je kinderen. Je leert om anders om te gaan met je eigen emoties, en daarnaast leer je om je kinderen 

te ondersteunen in het omgaan met hun emoties.  

Programma 

Het programma van de training Mindful ouderschap bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Het is van belang 

om gedurende de training ook thuis dagelijks te oefenen zodat je de aangeboden technieken eigen maakt. Op die 

manier leer je om meer in het hier en nu te leven en meer te genieten van de kleine dingen. Daarnaast leer je om meer 

bewust aanwezig te zijn bij de opvoeding van je kinderen. Hoe ga je zelf om met emoties als boosheid, schuld, 

verdriet of onmacht? Hoe kun je je kinderen ondersteunen in het omgaan met hun emoties en gevoelens?  

Het is een training en geen therapie! Er wordt niet van je verlangd dat je alles vertelt over je kind en/of jou 

gezinssituatie. Wel word je uitgenodigd om iets te zeggen over je ervaring m.b.t. de oefeningen binnen de training. 

Maar ook hier is er alle ruimte om een keuze te maken in het wel/niet delen van de huidige ervaring.  

 

Voor wie? 

De training  is bedoeld voor alle ouders met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar, die anders willen leren omgaan 

met alledaagse stress en meer willen genieten van hun kinderen en van de kleine dingen in het leven.  

Ben je al bekend met mindfulness maar ben je toe aan en opfrissing dan is deze training gericht op Mindful 

ouderschap een mooie aanvulling.  

Locatie en tijd 

De trainingen vinden in Groenlo plaats, op een avond vanaf 18.45 uur tot 20.45 uur, in groepen van max. zeven 

deelnemers.  

Trainer 

Elly de Boer,  Systeemtherapeut en mindfulnesstrainer.    www.praktijkdeboer.nl   

  voor meer informatie over Mindful ouderschap: 

info@praktijkdeboer of 06-40070400 voor vragen over kosten, voorwaarden en aanmelding. 

 
 


