
	

Leren omgaan met 
emoties in je gezin 
Door Monique Smitsmans 

		
Durf jij in de spiegel te kijken? 
Hoe ga jij om met emoties in jouw gezin? En 
ben je op zoek naar een holistische manier van 
opvoeden, d.w.z.: ben je bereid om in je eigen 
spiegel van emoties te kijken die je gaan 
helpen bij het opvoeden en je gezinsleven een 
positieve boost geven? 
 
Herken je dat? 
Jij als vader of moeder wel eens overmand wordt door hoog oplopende emoties? 
Bijvoorbeeld doordat je kind niet meewerkt als je iets van hem of haar vraagt, of 
wanneer je onenigheid hebt met je (eventuele) partner die anders over de opvoeding 
denkt? En dat je soms niet meer weet hoe je daar uit kunt komen? Dat je graag een 
liefdevolle ouder wilt zijn, een liefdevolle partner, en dat dat voor je gevoel niet altijd 
lukt? Emoties ontstaan in het contact met de ander. Ze zeggen wel eens: ‘kinderen zijn 
spiegels van de ziel’. En dat geldt denk ik voor elk contact. In deze workshop gaan we 
op een leuke manier kijken wat je aan emoties in die contacten tegenkomt (met je kind 
of met je partner), en hoe je hier op een eenvoudige manier een positieve draai aan 
kunt geven. Een aanrader voor vaders én moeders die bereid zijn om in de spiegel te 
kijken. 
 

Over Monique… 
Monique (1969) heeft een eigen coachpraktijk 
(www.moleicoaching.nl) waar mensen terecht kunnen met 
vragen over innerlijke heelwording op het gebied van relaties, 
het omgaan met emoties in het dagelijks leven en voor 
begeleiding bij rouw & verlieservaringen.   
Ze heeft eerder gewerkt als onderzoeker bij het Nederlands 
Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.  
Monique woont samen met haar man en drie prachtige 
kinderen: twee zonen (2002, 2006) en een dochter (2007). Hun 
dochter heeft een extra zorgbehoefte als gevolg van een 
mutatie in het DNA, waardoor haar leven anders verloopt dan 

het gemiddelde kind.  
 
Monique: “Als ouders willen we het liefst dat onze kinderen blij en gelukkig zijn. Bij het 
opvoeden krijgen we echter ook regelmatig te maken met pijn, boosheid, frustratie en 



	

verdriet. Niet alleen van onze kinderen, maar ook van onszelf. Mijn passie is om deze 
emoties onder de loep te nemen, er te laten zijn en ervan te leren. Voor mij zijn het 
richtingaanwijzers om te groeien in liefde, als mens en als ouder. Toen ik van Ouders 
Lokaal hoorde was ik dan ook meteen enthousiast om me aan te melden als 
wokshopbegeleider, om mijn ervaringen als ouder te delen en mij te laten inspireren 
door de kennis van andere ouders.”  
	
 


