
Werken aan teamwork  

 
Gewenste situatie volgens moeder. De 10 op de ladder. Als het teamwork straks goed is dan: 

- bieden Peter en ik elkaar excuses aan als het nodig is; 
- worden er minder verwijten gemaakt; 
- gaat Peter er vooraf niet vanuit dat ik iets niet zal kunnen of doen; 
- ben ik standvastig: ik doe wat ik zeg en andersom; 
- wordt het gezeur/aandringen van Sylvia minder; 
- zeg ik eerlijk mijn mening, of ik vraag bedenktijd als ik niet direct weet wat ik van iets vind; 
- is er een betere stemming in huis, want dan ben ik minder geïrriteerd door/met Peter; 
- lach ik meer, maak ik meer grapjes en ben ik meer ontspannen; 
- ben ik actiever en ga ik meer doen wat ik leuk vind (zowel hobby’s als huishouden); 
- denkt Peter positiever en is Peter minder bang voor “kuilen in de weg”.  

 
Gewenste situatie volgens vader. De 10 op de ladder. Als het teamwork straks goed is dan: 

- zijn er geen discussies meer over afspraken die al gemaakt zijn;  
- kunnen we allebei achter onze beslissingen staan; 
- kan Sylvia ons niet meer tegen elkaar uitspelen; 
- is er geen spanning meer tussen mij en Kim; 
- is er meer gelegenheid om over andere dingen dan opvoeding te praten (thuis, bij anderen en met 

Sylvia).  
- is het gezelliger (bijvoorbeeld aan tafel) en is er meer humor; 
- wordt probleemoplossen zakelijker voor ons. Emoties spelen dan minder een rol. Dit geldt dan 

zowel voor situaties met Sylvia als onderling;  
- hoef ik geen verwijten meer te maken, maar in plaats daarvan geven we elkaar complimenten; 
- voelen we ons sterker en competenter;  
- blijven we regels en afspraken in de gaten houden, ook als het een tijdje beter gaat; 
- kunnen we conflicten bijleggen; 
- kunnen we van een afstandje naar conflicten met Sylvia kijken, zonder elkaar hierover verwijten te 

maken;  
- wordt ons humeur niet meer bepaald door het humeur/de nukken van Sylvia; 
- hoef ik in Nijmegen mijn hart niet meer te luchten, maar kan ik meer de humorvolle man zijn die ik 

ook ben; 
- stimuleert Kim mij meer contact te gaan zoeken en accepteer ik deze schop onder mijn kont van 

haar; 
- denk ik meer aan de oefeningen die ik moet doen; 
- kom ik er achteraf op terug als ik kwetsende opmerkingen heb gemaakt.  

 

 
Toelichting op de ladder:  

 

Beginsituatie volgens ouders. Score en factoren die maken dat de beginsituatie niet op 0 gescoord 

wordt.    

 
Gedurende de therapie klimmen betrokkenen steeds een stapje hoger. Steeds wordt eerst de 

linkerkant ingevuld aan de hand van de vraag: “Hoe zou de situatie er uitzien als we een stap 

hoger op de ladder zouden staan?” Vervolgens wordt rechts ingevuld wat ouders vinden dat ze 

kunnen doen om deze stap ook daadwerkelijk te bereiken.  

 
Aan deze stap wordt gewerkt (is nog niet bereikt). Pas als dat het geval is, kan de linkerkant van 

de volgende stap ingevuld worden.  



 
 Situatie Acties om deze situatie te 

bereiken 
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Teamwork en de gevolgen ervan zijn optimaal.  
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Peter relativeert gemakkelijker (maakt van muggen geen 
olifanten) en pot niet op, maar geeft indien nodig aan wat hij 
wil veranderen.  

- Peter maakt bewust afspraken  
  buiten de deur. 
- Peter geeft aan Franke aan wat   
  hem irriteert.  
- Kim vraag hier bewust naar.  
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* We kunnen zien elkaars positieve kanten en leggen minder 
nadruk op wat fout gaat.  
* We kunnen de ander effectief aanspreken als dat nodig is, 
zonder dat het ontaard in een ruzie.  

* complimenten geven.  
* ik-boodschappen oefenen.  
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* Het maken van afspraken loopt soepeler:  

 - minder emotioneel; 

 - minder kwetsend. 

 

* Afspraken zijn goed:  

 - we voelen ons allebei gehoord en kunnen ons in de  

                 afspraak vinden; 

 - we stralen dit ook uit naar Sylvia. 

 

- we blijven bij het onderwerp dat we 

vooraf bepaald hebben;  

- we luisteren naar elkaar en ieder krijgt 

de kans om rustig zijn/haar mening te 

geven;  

- we gaan uit van wat WIJ belangrijk 

vinden, niet van hoe Sylvia misschien 

gaat reageren; 

- we schrijven afspraken op.  
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Moeder:  

 

- Sylvia blijft niet zo lang boos dan voorheen;  

- Sylvia komt minder te laat dan voorheen;  

- Peter en ik maken afspraken over thuis komen; 

- we geven minder ruimte aan Sylvia om ons tegen elkaar uit te 

spelen;  

- Peter maakt me minder verwijten dan vroeger als we ergens van 

afwijken. We hebben iets meer krediet dan twee maanden geleden.  

- Bij sommige afspraken krijg ik meer mijn zin / heb ik minder het 

gevoel dat ik van mijn eigen mening af moet wijken.  

 

Vader 4½ :  

- we spreken meer vooraf af;  

- Kim bespreekt moeilijke dingen meer dan voorheen; 

- Ik merk dat het me lukt om rode knoppen te herkennen bij mezelf, 

zodat dingen minder uit de hand lopen;  

- Sylvia ervaart dat we meer dan vroeger op 1 lijn zitten en ze speelt 

ons minder tegen elkaar uit;  

- ik zit minder in mijn “slachtofferrol” dan voorheen;  

- het lukt me om naar Sylvia toe zakelijker te blijven en uiteindelijk 

krijg ik gedaan wat nodig is;  

- Kim en ik gaan al iets vaker samen (soms met Sylvia) leuke dingen 

doen.   

 

 

 


