
 
 
 

Inspiratie workshop ‘Balans & Co’ 
 
Hoe kun je meer rust en balans in je gezin creëren, zodat je (nóg) meer kunt genieten van je gezin en 
meer tijd hebt voor ontspanning, voor jezelf én voor je partner? 
Tijdens de workshop ‘Balans & Co’ staat deze vraag centraal. Je gaat samen met andere ouders op 
zoek naar creatieve en gemakkelijke oplossingen die zorgen voor meer balans in je gezinsleven. Je 
zult met veel inspiratie naar huis gaan.  
 
Gezin in balans 
De zorg voor je (jonge) gezin combineren met je werk en je sociale leven is soms best  
lastig. Het is een fase die veel ouders ervaren als de drukste periode van hun leven.  
Als ouder ben je namelijk multifunctioneel en dat zorgt soms voor onrustige momenten  
voor jezelf én voor je gezin.  
 
De momenten van een lekkere ontspannen bad met een gezichtsmaskertje; even  
lekker wegzakken op de bank met een goed boek of tijdschrift; even kunnen  
genieten van een bezoekje bij de schoonheidsspecialist of samen met je partner naar 
de bioscoop….  het lijkt bijna allemaal verleden tijd.  
 
Zou het niet heerlijk zijn als je meer rust en balans in je gezin kunt creëren? Zodat je de 
ontspannende activiteiten langzamerhand weer kunt oppakken en zo lekkerder in je vel zit? 



 
Hoe doen andere ouders dat? En hoe kan je zelf op een simpele manier meer balans en ritme in je 
gezin krijgen? Deze workshop geeft je genoeg inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. 
 

•  Leer op een simpele manier naar je gezin te kijken en ervaar hoe je op een creatieve manier 
kunt zorgen voor een mooie balans in je gezinsleven. 

•  Ontdek welke stressmomenten zorgen voor minder balans in je gezin en ervaar dat deze 
momenten op een gemakkelijke en positieve manier te beïnvloeden zijn. 

•  Laat je inspireren door handige en creatieve ideeën van andere ouders, zodat je thuis aan de 
slag kunt gaan met praktische en effectieve tips die passen bij jouw gezinssituatie.  

•  Ontmoet andere ouders uit jouw gemeente en deel je ervaringen. 
 
 


