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Ouders	  van	  opstandige	  pubers	  vragen	  te	  laat	  om	  hulp	  
 
MIDDELBURG	  –	  Ouderbegeleider	  Jacqueline	  Schot	  merkt	  steeds	  vaker	  dat	  ouders	  van	  moeilijke	  
pubers	  pas	  hulp	  inschakelen	  als	  ze	  ten	  einde	  raad	  zijn.	  Zij	  streeft	  ernaar	  om	  ouders	  eerder	  en	  beter	  
met	  hun	  kinderen	  te	  leren	  communiceren,	  zodat	  zij	  zorgelozer	  kunnen	  leven	  en	  ook	  andere	  dingen	  
kunnen	  doen	  naast	  hun	  pubers	  terechtwijzen.	  
	  
Schot	  refereert	  hiermee	  aan	  het	  recent	  uitgezonden	  programma	  Family	  Island	  (RTL4)	  waarin	  ouders	  
en	  hun	  kinderen	  twee	  weken	  lang	  op	  een	  eiland	  beter	  leren	  communiceren	  met	  elkaar,	  onder	  veel	  
begeleiding.	  Eerder	  en	  duidelijker	  communiceren	  met	  je	  kind	  zou	  volgens	  haar	  de	  wanhoop	  van	  veel	  
ouders	  vroegtijdig	  kunnen	  wegnemen.	  
	  
Lastige	  fase	  	  
Bij	  de	  opvoeding	  van	  haar	  drie	  kinderen	  had	  Schot	  ook	  wel	  wat	  ondersteuning	  kunnen	  gebruiken	  in	  
de	  lastige	  puberfase.	  Zij	  weet	  uit	  ervaring	  dat	  een	  gebruiksaanwijzing	  bij	  pubers	  volledig	  ontbreekt.	  
“Pubers	  beginnen	  zich	  los	  te	  maken	  van	  hun	  ouders	  en	  oefenen	  met	  hun	  zelfstandigheid.	  Door	  studie	  
en	  ervaring	  weet	  ik	  nu	  hoe	  belangrijk	  het	  is	  om	  je	  als	  ouder	  te	  verdiepen	  in	  de	  
hormoonveranderingen	  van	  je	  kind	  en	  de	  dingen	  die	  hij	  of	  zij	  in	  deze	  fase	  meemaakt.”	  
	  
Positieve	  spiraal	  	  
Schot	  werkt	  met	  concreet	  uitvoerbare	  communicatieplannen	  die	  afgestemd	  zijn	  op	  de	  gezinssituatie.	  
Humor	  vindt	  zij	  hierin	  erg	  belangrijk	  aangezien	  het	  relativeert	  en	  de	  zwaarte	  uit	  conflicten	  haalt.	  Het	  
doel	  van	  elk	  plan	  is	  om	  anders	  te	  communiceren	  en	  betere	  gesprekken	  te	  voeren	  met	  je	  puber.	  
“Hierdoor	  komt	  de	  relatie	  met	  je	  puber	  in	  een	  positieve	  spiraal	  terecht	  waardoor	  het	  communiceren	  
alleen	  nog	  maar	  makkelijker	  gaat.	  Je	  krijg	  dan	  meer	  tijd	  om	  samen	  leuke	  dingen	  te	  doen	  en	  houdt	  
meer	  energie	  over	  om	  te	  werken	  en	  een	  leuke	  ouder	  te	  zijn”,	  aldus	  Schot.	  
	  
Probleemeigenaar	  
In	  haar	  E-‐book	  geeft	  Schot	  communicatierichtlijnen	  die	  toegespitst	  zijn	  op	  de	  probleemeigenaar.	  Als	  
je	  puber	  een	  probleem	  heeft,	  dien	  je	  anders	  te	  reageren	  dan	  dat	  je	  zelf	  ergens	  een	  probleem	  mee	  
hebt.	  In	  het	  eerste	  geval	  is	  het	  beter	  alleen	  actief	  te	  luisteren	  en	  mee	  te	  denken	  en	  in	  het	  tweede	  
geval	  komt	  het	  aan	  op	  het	  bereiken	  van	  een	  compromis.	  
	  
Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op	  de	  site	  www.praktijkschot.nl.	  	  
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Noot	  voor	  de	  redactie	  
Voor	  meer	  informatie:	  	  Jacqueline	  Schot,	  06-‐33715104	  
	  
Link	  naar	  de	  pagina:	  www.praktijkschot.nl	  
	  
Fotobijschrift	  
De	  foto	  kan	  rechtenvrij	  door	  de	  redactie	  worden	  gebruikt.	  
	  
	  


