
Als je je bewust wordt van je (opvoed)
kwaliteiten, kom je in je kracht.

Op het moment dat jij als professional betrokken 
bent bij een gezin is er vaak al veel zelf geprobeerd 
en zijn mensen onzeker geworden. De kans bestaat  
dat de spanningen oplopen en de focus komt te 
liggen op wat er allemaal niet goed gaat. Door 
onderstaande opdrachten gaan ouders meer focus 
leggen op het positieve gedrag en zal er positieve 
flow in het gezin ontstaan.

De kwaliteitenpot.  
Geef het gezin de opdracht om de aankomende 
week op te letten welke kwaliteiten of gedrag ze  
bij een ander fijn vinden en waar ze elkaar een  
compliment voor kunnen geven. Elke keer als ze iets 
zien bij de ander schrijven ze dit op een briefje en 
stoppen dit in een pot. Elk gezinslid neemt z’n eigen 
kleur briefje. Als er genoeg briefjes in de pot zitten kan 
er een complimentenfeestje worden gehouden en 
worden alle briefjes voorgelezen. Dit zorgt voor een 
positieve sfeer! 

Het droomgezin. 
Door middel van de volgende vragen kunt u een 
positief gesprek over de gezinsdynamiek op gang 
brengen.
1.  Wat mag er niet veranderen in binnen jullie gezin en 

ben je heel blij mee?
2. Met welke kwaliteit vult je partner je aan?
3. Waar ben je heel trots op in je gezin?
Vraag vervolgens door op de gemaakte keuze en 
laat iemand er uitgebreid over vertellen.

De talentenhand.  
Het helpt vaak om niet te de nadruk te leggen op 
wat niet goed gaat, maar juist op de kwaliteiten dat 
iemand juist wel in zich heeft. Een van de manieren 
waarop je dit kan doen is het maken van een  
talentenhand. 

Bedenk met elkaar welke kwaliteiten er bestaan of 
knip deze uit een magazine. Iedereen kiest vervolgens 
vijf kwaliteiten voor zichtzelf uit. Vraag alle gezinsleden 
om zijn of haar hand op een papier te tekenen. Op 
elke vinger mag er een gekozen kwaliteit geschreven 
worden.  
Sta vervolgens met elkaar stil bij elke kwaliteit door te 
vragen: Wanneer heb je die kwaliteit gebruikt? Kan je 
een voorbeeld geven? En wat was het resultaat? Laat 
de gezinsleden ook op elkaar reageren. Je kunt ook 
voor elkaar een kwaliteitenhand laten maken.  

Het Kwaliteitenbord. 
Maak met het gezin een kwaliteitenbord met behulp 
van een groot A3 vel, stiften en stapel tijdschriften. 
Bespreek met elkaar waar iedereen goed in is en  
wat het gezin bijzonder maakt. Vervolgens kunnen  
hier plaatjes bij gezocht worden, getekend en  
geschreven. Het eindresultaat kan opgehangen 
worden, want dit is iets om samen trots op te zijn! 

De flipover.  
Door middel van deze werkvorm kan er inzicht worden 
gegeven in de krachten van het gezin. 
1. Zorg voor een flipover of groot papier en een stift. 
2.  Vraag het gezin dingen te noemen waar ze trots 

op zijn, dit zijn succesvolle ervaringen, attitude of 
vaardigheden. Dit kunnen algemene zaken zijn die 
voor het hele gezin gelden, maar ook kwaliteiten 
voor ieder gezinslid afzonderlijk. Dit kunnen er niet 
genoeg zijn.

3.  Vervolgens kiest u met elkaar de drie belangrijkste 
competenties of gezinskwaliteiten uit en gaat u met 
elkaar in gesprek. Hierbij kunt u de volgende vragen 
stellen:

- Wat maakt dat jullie hiervoor hebben gekozen?
- Kunnen jullie een voorbeeld geven?
- Wat is het resultaat als jullie dit doen?
- Wat vind je zo fijn aan deze kwaliteit?

Vijf effectieve werkvormen voor een positieve focus in 
gezinnen.


