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Mindfulness in het gezin, voor kinderen en ouders 

 
Webinar 
In de huidige tijd ervaren veel kinderen en ouders stress. Er is een drukke agenda die veel van ze 
vraagt. Ook is er een hoge druk om te presteren of het goed willen doen. Ouders willen graag een 
goede ouders zijn, een leuke partner, een goede collega. En voor kinderen geldt dit ook. Ze leggen 
zichzelf enorme druk op, naast de dagelijkse spanning van het presteren op school of clubverband. 
Het automatisch gedrag is in een gezin volop aanwezig. Zo houden we het toch vol? Maar het kan 
ook anders! Door hier en nu bewust aanwezig te zijn, te vertragen, te durven stoppen en tijd te 
maken voor dat wat aandacht nodig heeft. Je kunt het oefenen om echt te leren luisteren naar je 
kind, maar ook naar jezelf als niet perfect mens. Wat heb je dan nodig? Of wat kan je ondersteunen? 
Kinderen en ouders hebben veel baat bij mindfulnesstraining. Het brengt meer rust in het gezin, 
doordat ouders en kinderen meer rust in zichzelf gaan ervaren. Hoe leren ze dit? Wat is hiervoor 
nodig? Maryvonne vertelt erover, we wisselen uit, doen een meditatie en sluiten af met een Q&A. 
 

Begeleiding 
Maryvonne Verkerke is een ervaren mindfulnesstrainer MBSR voor 
volwassenen, jongeren en kinderen, (zelf)compassietrainer MBCL, mindful 
parenting trainer en ACT coach, verbonden aan haar bedrijf Instituut voor 
Mindfulness en praktijk in het Centrum voor Integratieve Geneeskunde. Ze 
is student vipassana en boeddhistische psychologie. Ook is ze supervisor aan 
de opleiding tot compassietrainer MBCL en online meditatiebegleider bij 
30NOW. Ze schrijft artikelen en blogs op Compassiememo en WendyOnline. 

 
Datum en tijd 
Dinsdag 5 oktober 2021 van 19.30-21.00 uur.  
 
Deelname 
De Zoomlink ontvang je na aanmelding in je mailbox, op de dag van de webinar. 
Deelname vereist een goede internetverbinding en een geschikt verbindingsapparaat. 
 
Kosten 
De kosten zijn € 15 voor een webinar. 
 
Aanmelden  
Aanmelden kan via het contactformulier Aanmelden Online Studiegroep op de website.  

https://www.instituutvoormindfulness.nl/contact/

