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Hoe bijzonder is het dat jullie samen kinderen hebben 
gekregen? Besef dat jullie relatie door de kinderen een hele
nieuwe dimensie krijgt. Een logisch gevolg daarvan is ook dat
aandacht verschuift van tijd voor elkaar naar de zorg en
opvoeding voor je kind(eren). Dat is heel normaal. Het zijn
pittige tijden die veel van jullie energie, geduld en
planningscapaciteit vragen. 😉 De uitdaging is dan om ook met
elkaar in verbinding te blijven. 

Daarom heb ik dit ebook gemaakt. Voor alle ouders die zichzelf
en elkaar een beetje verloren zijn en zich graag krachtig, geliefd
en gesteund willen voelen. Het zijn tropenjaren en hoeveel fijner
is het als jullie dit écht samen doen. 

Neem een rustig moment voor jezelf en beantwoord de vragen.
Je gaat jezelf beter leren kennen. Beter begrijpen waarom jullie
de dingen doen zoals jullie ze doen. Welke patronen
belemmeren? En wat kan jij anders doen om de relatie te
verbeteren?  
Inzicht is het begin van de verandering. Als je ergens bewust van
bent, kan je ook een andere keuze maken. Deel het ook met je
man. Lekker tijdens een wandeling of een etentje samen. Dat
voelt misschien kwetsbaar en als je dat heel lang niet hebt
gedaan, is het ook best spannend. En toch is het dé manier om
de connectie tussen jullie te vergroten. 
Hoeveel meer kan je hebben als je je energiek voelt en je ervaart
dat je het niet alleen hoeft te doen? Wat denk je dat er met het
gedrag van de kinderen gebeurt als de sfeer in huis ontspannen
is? Reden genoeg om te starten zou ik zeggen. 

♡ Gratis gesprek ♡
Heb je na het lezen van het boek behoefte om met mij erover

door te praten? Plan via deze link een gratis persoonlijk gesprek
in. We bespreken dan samen waar je tegen aanloopt, 

           wat je graag wilt veranderen en hoe je dat kunt 
 realiseren.

https://calendly.com/margaretvos
https://calendly.com/margaretvos


Wat is de impact van een moeder
die in balans is en goed voor
zichzelf zorgt, in verbinding staat
met zichzelf, haar man en haar kids
& regie pakt over haar leven? Het
is ongelofelijk. 

Ik ben Margaret Vos, trainer en
coach. Het is mijn missie ouders te
inspireren vol overgave te genieten,
samen een liefdevol en vitaal leven
te leiden om zo een omgeving te
creëren vol vertrouwen, plezier,
energie en geluk. 
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Ik gun alle moeders een lichter en liefdevoller leven. Daarom
heb ik  ‘Energiek Moederschap’  & ‘Samen sterk ouderschap’
ontwikkeld. Niet alleen voor de ouders. Net zo belangrijk zijn
de kids. Ik wil dat zij gelukkig en vol zelf vertrouwen
opgroeien. De omgeving om dat mogelijk te maken creëren
wij. Doe je mee?

https://margaretvos.nl/energiek-moederschap/
https://margaretvos.nl/samen-sterk-ouderschap-2/
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Hoe is jouw aandacht 

verdeeld?
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Je bent moeder, ambitieus in je werk, je wilt een leuke vrouw
zijn voor je man én natuurlijk ook nog tijd voor jezelf. Als je

iets wilt laten groeien, heeft het aandacht nodig. Je kunt
jouw energie slechts 1 keer inzetten. 

Stel dat je 100 punten hebt, hoe zijn de punten dan verdeeld
over de verschillende rollen? Als je dit in beeld brengt, wordt

misschien duidelijk waarom het wat minder goed gaat op
een bepaald vlak. 

Als het nu niet zo lekker loopt tussen jou en je man is het
aan te raden om ook echt tijd te maken voor elkaar. 

♡ Plan vanaf nu 1 of 2 schermloze avonden in de week of
doe eens gek; ga om de week op date samen. Begin klein en

doe het groots als het kan. ♡ 



Het hebben van jonge kinderen is pittig en soms ook wel
stressvol te noemen. In plaats van te zorgen voor

ontspanning, zijn we geneigd alleen maar harder te
gaan werken en meer te doen. Want, tja om het rustiger
aan te doen, daar heb ik nu écht geen tijd voor. Op deze
manier kijken we steeds uit naar dat ene relaxmoment,

wat
veel te lang duurt voordat het komt…. 

Wat heb jij nodig om te ontspannen? Hoe kan jij zorgen
dat je energieniveau stijgt, zodat jij aan het eind van de
dag ook energie hebt voor je 
man én je eigen verlangens.

♡ Kijk in je agenda, schrap iets 
waar je eigenlijk geen zin in hebt en 
besteed de tijd die vrij komt 
helemaal aan jezelf. ♡

02
Hoe kan jij beter 

voor jezelf zorgen?
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Hoe bescherm jij 
je tegen verdriet?
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Er zijn verschillende manieren om onszelf te beschermen als
we ons gekwetst of genegeerd voelen. 
  
 1. We vermijden contact en stoppen onze
emoties weg en trekken onszelf terug. We sluiten onszelf af
en de ander buiten. 

 2. We luisteren naar onze angst en vechten
voor erkenning en een reactie. We worden veeleisend en
kritisch en overvragen onze partner.

Voor mij was dit het grootste inzicht. Ik sloot mijn man
buiten. Hij kreeg geen kans. Het vervelende was; hij deed
precies hetzelfde. Totdat we dit inzicht kregen. Nu probeer ik
heel bewust verbinding te houden. Dat was in het begin heel
lastig. Nu herkennen we het patroon bij elkaar en praten we
er veel makkelijker over. 

♡ Vraag jezelf eens af: herken jij 1 van de twee? En wat zou
de verbinding tussen jou en je man in zo’n situatie kunnen
verbeteren? Hoe kan je de volgende keer reageren? ♡
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Welk script draait er 

bij jou onbewust?
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Wat jij in je leven meemaakt, is sterk van invloed hoe jij nu in
het leven staat. Hoe jouw eerdere ervaringen zijn met
relaties, bepaalt ook (gedeeltelijk) hoe jij nu in deze relatie
staat. Hoe is de band met je vader? Ben je eerder heel erg
gekwetst in een liefdesrelatie? Zijn je ouders gescheiden? 

Ik had bijvoorbeeld de overtuiging "een huwelijk eindigt toch
altijd in een scheiding." Hier was ik me niet bewust van.  
Onbewust zocht ik bevestiging voor deze overtuiging. Dat
was niet heel bevordelijk voor onze relatie kan ik je
vertellen.... 

Ook in de opvoeding kunnen er grote verschillen zijn. Welke
waarden zijn voor jou heel belangrijk? Als er een
meningsverschil is, waar gaat dit dan over en is dit te
herleiden? Alleen al door inzicht te hebben waar gedrag
vandaan komt, zorgt voor begrip. 

♡ Ga deze week het gesprek eens aan met je man hierover.
Welke patronen zijn er te herkennen bij jou en bij hem? Zijn
er veel overeenkomsten of ook verschillen? Dit bepaalt
namelijk heel sterk de dynamiek in een gezin. ♡
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Deel je wat er 

in jou leeft?
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"Hij kan toch wel ruiken wat er aan de hand is?" 
"Dat is toch logisch?"

Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Het mannenbrein is heel
anders dan dat van vrouwen. Wil je dat je man weet wat je
bedoelt? Wat je nodig hebt? Dat je graag wil dat hij iets
voor je doet? Zeg het hem, duidelijk en niet verpakt in een
verhaal waar hij dan uit op moet maken wat jij nodig hebt. 

Ook als je ergens mee zit of verdrietig bent. Misschien vind je
dat je het allemaal zelf moet kunnen of doe je je sterker voor
dan dat je je in werkelijkheid voelt? Deel het. Neem hem in
vertrouwen. Je zult merken hoe bereidwillig hij is om je te
helpen of naar je te luisteren.  

♡ Vraag deze week eens om hulp. Of stel voor om iets
samen te doen? Vertel hem wat je nodig hebt of graag zou
willen. ♡ 
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Hoe vaak maken jullie 
écht tijd voor elkaar?
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En als jullie samen zijn, hoe breng je dan tijd door met
elkaar? Geregel voor de kinderen, slapend, of op de bank
met allebei een telefoon in je hand? Maak eens écht contact
met elkaar. Of leven jullie langs elkaar heen? Als de een
thuis komt, kan de ander de hort op.  Het is heel verleidelijk
om veel apart van elkaar te ondernemen. Dat is ook
helemaal prima als je óók qualitytime samen hebt. 

♡ Begin eens met een wandeling samen, lekker samen
lunchen, of een late diner als de kids op bed liggen. ♡
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Laat jij zien

waar jij van houdt?
Ik zie vaak dat vrouwen zich heel erg aanpassen aan wat de
man wil of leuk vindt. Jij bent veel aantrekkelijker als je gaat
staan en laat zien waar jij van houdt. Het is veel leuker om te
ontdekken waarom jij daar van geniet. Ik ben heel benieuwd
wat deze ervaring met je doet. Dit zorgt voor een hele andere
energie en dynamiek in je relatie. Beloofd!



Wat goed dat je het ebook helemaal hebt doorgelezen!
Ik hoop van harte dat je het niet bij lezen laat en dat je
er ook echt iets mee gaat doen. 
Ik ben heel benieuwd welke vragen je het meeste inzicht
geven en aanzetten tot verandering. Deel het gerust
met me. 

Iedere dag een beetje wint het van 1 keer heel veel.
Weet dat als je kleine stappen zet in een vast ritme dit
veel effectiever is dan dat je alle tips toepast op 1 dag.
Dit mag
groeien.

Wil je je relatie écht verbeteren, zelf veel beter in je vel
zitten en met de stroom meezwemmen in plaats van last
hebben van flinke tegenwind? Plan dat hier een gratis
gesprek in. We bespreken dan samen waar je tegen
aanloopt, wat je graag wilt veranderen en hoe je dat
kunt  realiseren.

Veel liefs Margaret

Wil je meer inspiratie:  
volg me op Instagram en Facebook. 

Gratis gesprek

https://calendly.com/margaretvos
https://www.instagram.com/margaret_vos/
https://www.facebook.com/margaretvos.nl
https://calendly.com/margaretvos

