
	

 
Bewust Ouderschap: 
Door Anouk van der Schans 

		
Veel van onze kinderen zijn tegenwoordig intense, gevoelige, complexe denkende, nieuwsgierige, 
gedreven, autonome en soms grenzeloze kinderen. Het kan dus een uitdaging zijn deze kinderen op te 
voeden.  
 
Herken je dit? 

De emoties en heftige buien van je kind raken je.  
Je wordt vaker dan je wil boos op je kinderen. 
Je hebt het idee dat je kinderen je aan het uittesten zijn.  
Je belandt snel in een strijd met je kinderen. 
Je bent bang dat je kinderen niet goed terecht komen.  
Je voelt je schuldig dat je je kinderen niet altijd goed begrijpt. 
Je bent bang tekort te schieten. 
 
Zou het niet geweldig zijn als….  

Je je kinderen kunt leren op een gezonde manier hun emoties te uiten? 
Je je kinderen kunt helpen met hun angsten om te gaan? 
Je kinderen zich kunnen ontspannen in hun lichaam? 
Je kinderen vol zelfvertrouwen in het leven komen te staan?  
Je kinderen vanuit hun unieke talent de wereld een stukje mooier kunnen maken? 
Je kinderen uitgroeien tot gelukkige, stabiele volwassenen? 
Jij zelf meer vertrouwen en zelfcompassie ervaart? 

 

Over Anouk… 
Anouk (1979) woont samen met haar man en drie zoontjes (2009, 2012 en 
2016) in Bilthoven. Daarnaast hebben zij nog een hond. Anouk heeft na haar 
studie economie jaren in de financiële sector gewerkt om zich vervolgens te 
gaan richten op haar echte passie: mensen en bewustzijn. Naast de vele 
opleidingen tot o.a. therapeut en coach, haalt ze haar inspiratie uit het 
boeddhisme en non-dualiteit.  Anouk heeft een eigen praktijk waarin ze 
ouders coacht. Ze geeft tevens workshops en trainingen over bewust 
ouderschap, voor ouders van intense kinderen (slimme en gevoelige kinderen 

met een sterke wil). 
  
Anouk: “Via Ouders Lokaal wil ik bijdragen aan het inzicht dat als we onze kinderen anders opvoeden 
de wereld er over 20 jaar anders uitziet. Ik inspireer graag ouders met het aanreiken van een ander 
perspectief in opvoeden.” 


