Inspiratie workshop Puber in Huis
“Ja”, “nee”, “duh”, “boeit me niet”, “je ziet toch dat ik bezig ben”….. dit zijn
voor veel ouders herkenbare reacties, die dagelijks onderdeel zijn van de
communicatie tussen ouder en puber. En dan hebben we het nog niet eens over
de momenten dat je al helemaal geen contact kunt krijgen als je puber weer eens
helemaal vastgeplakt zit aan zijn I-pad of I-phone. Kortom, hoe kun je nu als
ouder in contact komen met je puberende kind?
Het is een uitdaging waarin je als ouder flink kan worstelen en soms machteloos staat
toe te kijken. Puberteit, het lijkt voor de ouders vaak een moeilijke en minder leuke
fase. Dat is begrijpelijk, maar wist je dat je puber het vaak nóg moeilijker heeft? Als
ouder wil je er altijd voor je kind zijn. Je wilt ze helpen, beschermen en goed voor ze
zorgen. Natuurlijk vindt je puber het fijn dat je er voor ze bent. Maar anderzijds wil je
puber zelfstandig worden en zelf keuzen kunnen maken. Dat betekent dat je als ouder
steeds meer moet loslaten. En dat is nu juist voor ouders een moeilijk moment.
Communiceren met je puber is in dit stadium dan ook een belangrijk onderdeel om
op die manier je kind op een prettige manier te kunnen begeleiden. Maar hoe kom je
eigenlijk in contact met je puber en welke blokkades zijn er in de communicatie die
zorgen voor een moeizaam contact?
Tijdens deze inspirerende workshop ga je samen met andere ouders op zoek naar
leuke en simpele oplossingen voor de communicatieremmers. Aan het einde van de
avond ga je met handige communicatietips naar huis, zodat jij én je puber samen een
mooie communicatie tegemoet gaan.
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Leer de (belevings)wereld van je puber te ontdekken en ervaar dat creatieve
oplossingen voor een betere communicatie zorgen.
Ontdek hoe uitdagend en leuk de puberteit kan zijn en welke positieve
effecten jouw gedrag kunnen hebben op je kind.
Laat je inspireren door handige en creatieve tips van andere ouders, zodat je
aan het einde van de avond met leuke ideeën naar huis gaat.
Ontmoet andere ouders en leer van elkaar door ervaringen uit te wisselen.

