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Hoe omgaan met een generatieclash? 



Wat als bepaalde village partners het ‘anders’ doen? 

- Belang van verschillende opvoedingscontexten

- Lang leve verschillende ‘potjes’ 

- In je kracht en in je waarheid gaan staan



Wat als je partner 
anders denkt?



Wat als er geen balans is in het geven en ontvangen?



Wat met 
schuldgevoel?



Hoe bouw je aan je village? 

• Breng je village in kaart. Waar wordt veel tijd doorgebracht, en voelt dat contact juist? Met wie wil je het 

contact intensifiëren? 

• Wees zelf ook een 'village' voor een ander. Breng een boodschap mee voor de buurvrouw, help die 

crèchemama met het dragen van de maxi-cosi, carpool naar school of breng kraamkost naar een pas 

bevallen vriendin. 

• Durf hulp te vragen. Reik uit naar anderen (zelf vóór het echt nodig is). Als er je hulp wordt geboden, sla 

het dan niet af. 

• Maak 'revillaging’ concreet. Wissel nummers uit aan de schoolpoort, organiseer een playdate onder 

kindjes én mama's...

• Integreer ‘spontaan contact’ in je bestaan. Er wordt al zoveel gepland en geregeld. Maak een ommetje met 

de hond (babbeltjesmagneet), app vrienden of kennissen dat je nú naar de speeltuin gaat en misschien 

kan iemand wel mee… 



Hoe bouw je aan je village?

• Accepteer dat anderen het anders doen. Je kind mag elders wijsheid sprokkelen. Het hoeft niet allemaal 

op jouw manier te gebeuren. 

• Ga voor 'lui ouderschap': tegenslagen en frustraties horen bij het leven. We hoeven als ouder niet de hele 

tijd de weg voor onze kinderen te vrijwaren van obstakels. 

• Richt je leven en je village in volgens je eigen waarden en normen: formaliseer informele contacten indien 

nodig. 

• Durf verder te kijken dan de informele contacten: informaliseer formele contacten. 

• Manifestatie: weten en voelen wat je nodig hebt, en hiernaar handelen. 



Hoe bouw je aan je village?

• Actief uitreiken. Spreek iemand aan met een kwinkslag. 

• Nodig aan het einde van een verjaardagsfeestjes ook de ouders uit om even te blijven plakken. 

• Vertel de ander dat je hem/haar leuk vindt, en dat hij/zij gerust iets kan blijven drinken na het ophalen van 

het kind. 

• Zet je ‘village radar’ aan

• … 





Village dates



Village dates



Vragen en verhalen

www.lynngeerinck.be



Bedankt! 


