
WERKWIJZE:
Q Zit gezellig met z’n allen samen, aan een tafel of

op de zetel.
Q Geef iedereen de kans om zijn verhaal te doen.

Luister naar elkaar.
Q Praat over wat je leuk vond aan de afgelopen

week, bespreek de planning van de komende week

en de voorstellen van alle gezinsleden om de gang

van zaken te veranderen of te optimaliseren.

Concreet kan het bijvoorbeeld gaan over de

(her)verdeling van de taken, het gebruik van

de computer, snoepen, de school, de verzor-

ging van huisdieren, zakgeld.
Q Neem de gezinsvergadering serieus. No-

teer de afspraken, zodat je ze de volgende week

samen kunt bespreken, evalueren en bijsturen.
Q Een gezinsvergadering is een opbouwende ge-

zinsbijeenkomst. Waak erover dat er geen verwij-

tende sfeer ontstaat.
Q Vergeet niet om aandacht te besteden aan positie-

ve dingen. Richt je ook op wat alle huisgenoten

goed hebben gedaan en geef een passend compli-

ment. 
Q Bespreek op het eind ook wat iedereen van de ge-

zinsvergadering vond en moedig iedereen aan om

volgende week weer (stipt) op de afspraak te zijn.

1. DE MOTIVATIE IS GROTER
Je hebt je eigen personal coach bij de hand. De

motivatie om te gaan sporten, is een stuk groter

als je samen sport dan wanneer je dit alleen doet.

Je weet dat je je sportbuddy teleurstelt als je af-

zegt. Door met iemand samen te sporten zorg je

ervoor dat de kans kleiner wordt dat je vroegtijdig

afhaakt. Tijdens het trainen kunnen jullie elkaar

aanmoedigen om er tegenaan te gaan. Je helpt el-

kaar ook als het even lastig wordt. Samen hebben

jullie een gezamenlijk doel en sta je er nooit alleen

voor. Jullie krijgen een extra boost door samen de

vorderingen bij te houden.

2. JE WORDT UITGEDAAGD 
Je gaat samen met jouw sportmaatje de uitdaging

aan om zo goed mogelijk te presteren, en uiter-

aard wil je je niet laten kennen. Je zal dus sneller

een tandje bijsteken. Tijdens de work-out kunnen

jullie een vriendschappelijk wedstrijdje organi-

seren. Doe om de zoveel weken een loopwed-

strijdje tegen elkaar, om te zien hoe ver jullie

staan. Daag elkaar en vooral jezelf uit. De verlie-

zer, die moet natuurlijk trakteren. Zo blijf je op

een speelse wijze werken aan je niveau en krijg je

meer voldoening. Als jullie goed getraind heb-

ben, kunnen jullie samen meedoen aan een echte

wedstrijd.

3. QUALITYTIME MET JE VRIENDEN
Een drukke agenda gaat vaak ten koste van de so-

ciale contacten. Het is meteen een kans om vrien-

den op een regelmatige basis te zien. Een uurtje

samen sporten kan juist genoeg tijd betekenen om

samen met je vrienden bij te praten of de frustra-

ties eruit te laten. Het is een heerlijke en gezonde

manier om samen wat qualitytime met elkaar

door te brengen! Dat zal ieder van ons deugd

doen.

4. DE TIJD GAAT SNELLER
Alleen is ook maar alleen, met z’n tweetjes lopen

verdubbelt het plezier. De tijd gaat veel sneller en

het is ook nog eens gezellig. Samen sporten is de

ideale manier om calorieën te verbranden met een

vriend(in). Vaak besef je zelfs niet eens dat je aan

het sporten bent. Je moet het aangenaam maken.

Want zoals bij alles, wanneer het leuk is, vliegt de

tijd voorbij!

Belangrijke tip! Kies een sport die jullie allebei

echt leuk vinden. In het begin kan het wel gezellig

zijn, maar als de sport je niet ligt, hou je het op

langere termijn niet vol. Q (nt)Daag elkaar - en daardoor jezelf! - uit. 
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Waarom samen sporten
altijd leuker is dan alleen

Sporten is goed, maar samen

sporten is beter en ook veel

leuker! Een sportmaatje biedt

heel wat voordelen. Zoek een

sportbuddy of sluit je aan bij

een sportgroepje om te lopen

of om samen naar de fitness te

gaan. Uitdaging verzekerd!

deze week

gezond

INGREDIËNTEN:
Q Eén uur per week.
Q Alle gezinsleden.
Q Een plek in huis of in de tuin.
Q Lekkers om te eten en te drinken.
Q Je agenda.
Q Pen en papier voor iedereen.

VOORBEREIDING:
Q Prik in overleg met je gezinsleden een vaste

dag waarop iedereen vrij is, vergader bij voor-

keur op een rustig moment.
Q Kondig de gezinsvergadering

op voorhand aan, hang de datum

bijvoorbeeld op de koelkast.
Q Vraag je gezinsleden om agendapun-

ten te verzamelen: waar willen zij het

graag over hebben?
Q Zorg dat je tijdens het gezinsoverleg

niet gestoord wordt.
Q Vertel je kinderen waarom je een ge-

zinsvergadering wil organiseren, waarom het

nuttig is en wat er zo leuk aan is.
Q Leg de ‘spelregels’ vast: duur van de gezins-

vergadering, geen verwijtende sfeer, we luiste-

ren naar elkaar en laten elkaar uitpraten...

Als ouder is het niet altijd makkelijk om je kinderen mee aan de slag te krijgen en dat gaat vaak

gepaard met frustraties en stress. Met een gezinsvergadering breng je daar verandering in. Zit elke

week samen met je huisgenoten en bespreek de organisatie en planning in je gezin. Zo betrek je je

kinderen, prikkel je hen om creatief naar oplossingen te zoeken en geef je hun verantwoordelijk-

heid. Met dit recept bouw je samen aan een gezin waar het goed toeven is!

Met dit recept maak je
de beste gezinnen 

(maar niet letterlijk
om op te eten

natuurlijk). 

RECEPT 
VOOR EEN HAPPY FAMILY

Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, professional
organizer, mediator en auteur

van ‘Het handboek voor de 
spitsuurvrouw', ‘Het slimme

budgetboek', ‘Het slimme 
organizing boek' en ‘Rust in je

huis en je hoofd'. Met haar 
bedrijf Barking Dogs coacht ze
je naar een gezond, gelukkig en 

succesvol leven.

www.barkingdogs.be

Sara Van Wesenbeeck

Vind je ‘gezinsvergadering’ een te

steriele naam voor het gezellige

overlegmoment met het gezin? Ga

tijdens het eerste gezinsoverleg

samen op zoek naar een leukere

naam. Zet het ook als eerste punt

op de agenda. Zo neemt jullie aller-

eerste gezinsvergadering meteen

een creatieve start.

Bedenk een nieuwe naam

Op het menu: het gezin
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