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What’s in the name?



Er zijn ook positieve kanten…

• cindyschepers.be/blog/samengesteld-gezin-in-tijden-van-corona  



• Een crisis dwingt ons tot handelen, je kan niet weglopen…

• Elke crisis, ook deze corona-crisis, biedt kansen tot ontwikkeling

• Het potentieel om af te stemmen op elkaar 





1. Algemene tips

Afwisselende gevoelens van 
• Onrust + onzekerheid, tsunami van bange gevoelens, stress-momentjes, 

oerpaniek

• Even mag alles stilvallen, rust, minder stress



10 algemene tips !



Eerste hulp bij emoties – inspiratiebron…



2. Stief-tips voor beginners

Heb jij last van beperkende gedachten/overtuigingen?
Gedachten waardoor jij denkt dat een positieve plusrelatie niet 
mogelijk is, dat positieve plusouderschap niet bestaat…?
Het is belangrijk om je bewust te zijn van je gedachten en 
overtuigingen die ondermijnend kunnen zijn. 



Ondermijnende gedachten en opvattingen



Durf er een groot ? achter te zetten !

• Wat als deze gedachten niet waar zijn, maar jij ze wel gelooft?

• Met welke gekleurde bril kijk je dan…?



2. Stief-tips voor beginners



Wat is een plusouder NIET



Wat is een plusouder WEL



Plusouder is PARTNER + HUISGENOOT

• Deze cirkel draait enkel in positieve zin als elk zijn deel opneemt

Rol plusouder Rol ouder



Is niet jouw taak/zaak: opvoeden
- Huiswerk
- Kamer opruimen
- Schermtijd…
Loslaten! Je mag/kan niet ambitieuzer zijn dan 
de ouders. 
Stel je de vraag: heb je er last van?

Is wel jouw taak/zaak: regels over het huishouden
- Taakjes verdelen
- Ieder zijn deel
- Elkaar helpen, zeker nu in corona-tijden
Plusouder = volwaardig lid van het huishouden !

Respect t.o.v. elkaar zit in alle zones, geldt in elke relatie !!!



Schema rol van plusouder = uitdaging



2. Stief-tips voor beginners



Balanceren tussen…
eisen/kwaad worden en geen grens trekken

Je moet/mag zichtbaar worden!



2. Stief-tips voor beginners



Zorg dat je een veilige haven creëert
met je partner

• ouder en plusouder hebben elk hun eigen kwetsbaarheden

insider outsider



Een tip als het echt moeilijk is…

Elkaar aankijken, elkaar vasthouden…



2. Stief-tips voor beginners



SPREEK !

• Stap 1: ga naar binnen!
Waar gaat het over? Weet wat jij zelf nodig hebt?

• Stap 2: besef dat je waardig genoeg bent om te zeggen wat je nodig 
hebt

• Stap 3: durf het te benoemen, ga de confrontatie aan



3. Stief-relaties voor gevorderden

Het gaat over een houding aanleren, om een relatie te ontwikkelen met je pluskind. Hiervoor is het nooit te 
laat, je kan altijd leren je anders op te stellen. Zelfs zonder steun van je partner (de ouder, wat natuurlijk wel 
wenselijk is, dat je steun krijgt van hem) kan jij iets doen t.a.v. je pluskind. 



Staan centraal



Laat “streven naar hechte band” los…



Hoe bekom je een echte band?

• Laat jezelf zien, zet je deur open, geef erkenning, benoem gewoon 
wat je ziet…

• De toon waarop is hierin belangrijk, oogcontact…

• Ongeacht of je pluskind zelf dit doet of niet, ongeacht of er iets 
terugkomt of niet… = het moeilijke



Hoe bekom je een echte band?

Aanvaard dat jullie geen gelijken zijn: … volwassen/kind … 
… jij die gekozen hebt voor deze relatie/kind niet …

Kruip niet weg in een hoekje                             Dring je niet ook niet op



Het geheim van positieve taal t.a.v. pluskind

Wie het kind is Wat het kind doet



Welk gedrag vind je lastig?

Persoon

Gedrag



Welk gedrag stelt het kind specifiek en 
concreet in het hier en nu?





Spreek !

• Spreek pluskind op respectvolle manier aan

• Als spreken moeilijk is, kan je 

Een tekening maken

Een brief schrijven

Een berichtje sturen…



Er mag geen machtsstrijd ontstaan… als je je hierop focust, word je een 
speelbal…



Het concrete samen leven hier en nu

Heel concreet en praktisch over het dagelijks samen zijn, zeker 
nu we meer in ons kot moeten blijven…



Wat is jouw allergie?

• Pluskinderen maken veel los bij jou… soms uit je eigen jeugd…

• Wat zijn jouw triggers? 

• Voorbeeld: jij bent opgegroeid in een gezin waar je niet over je 
gevoelens sprak…



Besluit !

Gebruik deze kans ! 
Spreek !  … alsof het je laatste dag is… 



Tips voor samengestelde gezinnen door:

Ilse Veraa
• Gezinscoach – Triple P trainer

• Opvoedingswinkel Haspengouw

• CKG De Hummeltjes

Gazometerstraat 7

3800 Sint-Truiden – België

0492/27 72 91

ilse.veraa.ckg@hummeltjes.be
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