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Dit boek is onderdeel van de Butskees-methode: weet jij wat er zich afspeelt in 
de binnenwereld van je kind, leerling of cliënt? Het gedrag van je kind kan tot 
grote vraagtekens leiden. Maar het goede nieuws is dat er hoop is. Je kunt de 
binnenwereld van je kind leren ontdekken en – nog belangrijker – je kind leren om 
te gaan met angst, frustraties en verdriet. Dit boek zal je kennis en vaardigheden 
aanreiken om dat te kunnen. Het is geïnspireerd op talloze revolutionaire 
ontwikkelingen in de psychologie van de mens.

Ik ben Marijke Uithol¹, schrijver van dit boek, 
kinder- en jeugdpsycholoog, moeder van twee 
jongens (ten tijde van het schrijven van dit boek  
9 en 11 jaar) en getrouwd met Niels. 

Sinds 2008 ben ik actief in de jeugdhulpverlening 
en (specialistische jeugd) geestelijke 
gezondheidszorg. Alle kennis en ervaringen die ik 
door de jaren heen heb opgedaan, heb ik voor je 
verwerkt in deze methode. Ik vind het belangrijk 

om te noemen dat ik nergens aan verbonden ben; ik word niet gesponsord 
en ben dus onafhankelijk. Ik zal diverse modellen en inzichten in dit boek aan 
de orde laten komen. De Butskees-methode is dan ook een samenspel van 
verschillende invloeden en geïnspireerd op meerdere modellen (zie hoofdstuk 
3). Van nature ben ik praktisch ingesteld en juist door deze unieke combinatie 
in achtergrond is de Butskees-methode voor iedere ouder, leerkracht of 
professional vernieuwend, inspirerend en laagdrempelig om in te zetten. 

Misschien bevind je je wel regelmatig in de situatie dat je kind, leerling of cliënt 
door het lint gaat, snel en heftig boos is, intens verdrietig of teruggetrokken.  
Ik kan dan met recht zeggen: I feel you! Ik ben gek op mijn kinderen én 
tegelijkertijd zijn ze mijn grootste uitdagingen. Het zijn mijn grootste 
geluksbommetjes en het zijn de spiegeltjes waar ik niet altijd op zit te wachten.

¹ Wil je meer over mijn persoonlijke verhaal lezen en de reden waarom ik mij zo inzet om anders te 
gaan kijken naar kinderen? Lees dan ‘Woord van de auteur’ achter in dit boek.
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Soms doet er zich bij mij thuis weleens een situatie voor waarvan ik denk: huh, 
wat gebeurt hier nu eigenlijk? Dan zou het mooi zijn dat wanneer ik vraag wat 
er aan de hand is, ik een antwoord krijg met daarin een totaalplaatje van wat er 
speelt. Ja toch? Hoe heerlijk zou het zijn om het volgende antwoord in alle rust in 
ontvangst te kunnen nemen: 

Als het hierboven beschrevene bij jou thuis de gang van zaken is, dan verbaast 
het mij dat je dit boek in handen hebt. Jij én je kind zijn namelijk helemaal op 
de hoogte van wat er zich in zijn binnenwereld afspeelt. Vaak is er namelijk toch 
extra inzet voor nodig om dit naar boven te halen.

Je ziet je kind hangend over de tafel liggen. Als de vraag ‘Wat is er aan de hand?’ 
te lastig is voor je kind, hoor je dingen als: 

Of een antwoord dat naar jouw inzien niet past, zoals: 

Zo’n intense reactie op de hagelslag die op is? Geloof mij, die hagelslag heeft 
slechts een signaalfunctie. Het is nooit de schuld van de hagelslag.

Met andere woorden, kijk voorbij het gedrag van je kind naar de achterliggende 
reden, oorzaak, drijfveer, wens of behoefte. Je krijgt in dit boek dan ook geen 
voorbeelden van beloningskaarten en leert geen betere manieren van straffen; 
boeken over conditionering van gedrag door positieve beloningen of negatieve 
gevolgen zijn er genoeg. Door middel van uiteenlopende technieken leer je in dit 
boek de connectie aangaan (re-connect; connectie in plaats van correctie), je leert 
elkaar écht zien, begrijpen en een kijkje nemen in elkaars binnenwereld. Maar 
eerst: de leeswijzer.

Gewoon... Ik weet het niet...

Ik baal gewoon dat 

de hagelslag op is.

Mam, ik ben een beetje zenuwachtig (gevoel) voor school. Ik heb 

namelijk straks een toets (situatie) en ik ben bang dat ik niet goed 

genoeg geleerd heb (gedachte) en daardoor een slecht cijfer haal 

(voorspelling). Daardoor voel ik mij nu echt een zwak iemand 

(kernovertuiging). Ik zou graag willen (wens) dat ik beter leer 

plannen (oplossing), zodat ik dit in het vervolg ga voorkomen.



Hoofdstuk 1

18

1.1  Leeswijzer
Als er staat ‘kind’, kun je dit lezen als jouw 
eigen kind, een kind uit je klas (leerling), een 
kind dat je behandelt (cliënt) of een kind dat 
je kent. Eigenlijk zou je er zelfs ‘volwassene’ in 
kunnen lezen. Hoewel dit boek is toegespitst 
op kinderen, gaan we er in de Butskees-
methode van uit dat iedereen een binnenwereld 
heeft. Dat biedt natuurlijk mogelijkheden 
voor de toekomst: de Butskees-methode 
voor pubers en adolescenten, de Butskees-methode in relaties, de Butskees-
methode in vergaderingen. Maar laten we nu maar gewoon beginnen met waar 
de methode oorspronkelijk voor bedacht is: hoe kunnen wij als volwassenen 
kinderen helpen met het verkennen van hun binnenwereld, zodat zij (weer) lekker 
in hun vel zitten?

Waar ‘hij/hem’ staat, kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden. 

Daar waar ‘ouder(s)’ staat, kun je ook ‘leerkracht(en)’ of ‘professional(s)’ lezen. 
Al zullen niet alle voorbeelden herkenbaar zijn voor leerkrachten of professionals, 
de Butskees-methode is ook toepasbaar in de klas of in de behandelkamer. 
Anderzijds zullen niet alle tips voor thuis op school of in de behandelkamer 
kunnen worden ingezet. Thuis, school en behandelkamer? Als jouw kind niet 
naar school gaat of als jij bij een dagbesteding werkt, kun je in plaats van deze 
woorden natuurlijk je eigen passende term gebruiken. De begrippen zijn breed 
interpretabel; een behandelkamer kan ook zomaar een paardenbak zijn, het park 
of een gymzaal. 

Indien er een klein cijfer genoemd wordt achter 
een begrip, wordt dat begrip kort toegelicht
in de voetnoot onderaan de pagina.  
Achter in het boek vind je in bijlage 1 
een begrippenlijst met uitleg over 
veelvoorkomende begrippen uit het boek. 
Ik raad je aan om deze door te nemen of na 
te slaan wanneer begrippen onduidelijk zijn. 

Eye-openers 

Eye-openers staan altijd in een  
box en doen je anders naar jezelf of 
een situatie kijken. Ze zijn bedoeld 

om je uit te dagen een ander 
perspectief in 

te nemen.
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Door het boek heen vind je tal van opdrachten. Als je iets nieuws aan het leren 
bent, kan het helpend zijn om tijdens iedere opdracht een aantal stappen voor 
jezelf helder te hebben.

Pak een moment van rust, zet jezelf even letterlijk stop en bedenk: wat moet 
ik doen?
Dit kan in een lastige situatie zijn, maar deze stap is ook goed toepasbaar als 
je de opdrachten gaat maken.
Hoe kan ik het doen?
Bedenk wat je allemaal nodig hebt om de situatie aan te gaan. Maak een 
plannetje. 
Check naderhand hoe je het gedaan hebt en reflecteer op jezelf. Heb je 
bereikt wat je voor ogen had?

Eigenlijk is deze zelfinstructiemethodiek exact een kopie van wat jij je kind de 
komende periode gaat aanleren.

Opdracht
Als je dit symbool ziet staan, betekent het dat er een opdracht wordt gegeven. 
Dat kan iets zijn om te doen (alleen of met je kind) of te onderzoeken. Hopelijk 
is dat helpend, maar mogelijk leidt het ook tot een confronterend inzicht. 
Kijk of de opdrachten passen bij jou en bij je kind en probeer deze zo snel 
mogelijk (bijvoorbeeld op de dag dat je ze leest) te doen. Een overzicht van alle 
opdrachten vind je in bijlage 4!
 

1. Download (en print) het gratis werkboek met alle opdrachten. 
Schrijf daarin de antwoorden op van 
de opdrachten die je meekrijgt in dit 
boek. Noteer daarin stukjes tekst die 
je tegenkomt en die je aan het denken 
hebben gezet of je geraakt hebben. 
Lees het allemaal terug op dagen dat 
het lastig is om inspiratie en een instant 
geluksgevoel te krijgen!

1

2

3



We gaan straks naar … wil jij voordat we 

weggaan … en het is de bedoeling dat …., 

omdat … denk je ook nog aan …?
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1.2 Nee, ik doe dat niet … of toch wel?
Laten we elkaar vooral geen schuldgevoel aanpraten, oké? Ik hoop dat je, 
doordat je dit leest, juist de lat voor jezelf wat lager legt. Iedereen klooit maar 
wat aan: soms werkt het (sometimes you win) en soms niet, en dan stuur je jezelf 
weer bij (sometimes you learn). 

Van het verleden leer je en vóór je liggen je kansen.Van het verleden leer je en vóór je liggen je kansen.

Toch kan het zijn dat de volgende tekst je wat pijnlijke herkenning zal opleveren. 
Als iets je raakt, is dat helemaal niet erg. Heel mooi juist! Als je ernaar durft te 
kijken, kan het een mooie inspiratiebron zijn om voortaan dingen anders te doen. 
Ik hoop dat wij er samen om kunnen lachen en dat je vervolgens doorleest en 
leert over manieren waarop jij dingen voortaan anders kan gaan doen of zeggen. 

Het is absoluut niet mijn bedoeling om je je een slechte ouder te laten voelen; ik 
wil juist samen met je kijken hoe jij die ouder kan worden die jij graag wilt zijn. 
Daarvoor is het nodig dat je bereid bent open en eerlijk naar jezelf te kijken. 
Herken jij ook de volgende situaties?

Wat ik ongewild bij mezelf zie gebeuren, is dat ik te veel woorden 
gebruik. 

Website verwijzingen
Bij dit boek hoort online studie-materiaal, zoals verwijzingen naar 
sites of video’s. Zie je dit? Dan betekent het dan er een site, video of 
werkmateriaal voor je klaarstaat. 

Ga naar 

en krijg toegang tot het materiaal.  
Ook vind je hier het werkboek bij de opdrachten.

Tip: zet deze pagina op de beginscherm van je telefoon. Dan kun je het te 
allen tijde snel raadplegen, als je een verwijzing ziet staan.

Bij aankoop van het boek ontvang je deze unieke link naar 

het online studieplatform met video's en downloads.
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Ja, en dat allemaal in één ademteug, best knap eigenlijk. Als kinderen dan niet 
meteen luisteren of geen sorry zeggen, wordt nogal eens de herhalingspreek 
ingezet. Gewoon alles nog een keer zeggen, het liefst met een luidere stem. Als je 
dit vaker hebt gedaan, heb je je kind inmiddels zo geconditioneerd dat hij wacht 
totdat jij klaar bent met je betoog en hoor je daarna een ‘sorry’ met schattige 
droopy-oogjes. 

De volgende keer gebeurt het gewoon weer … 

Het kan ook ontbreken aan echt contact.  
Je roept in het voorbijgaan naar boven of  
vanuit een andere kamer. Er gebeurt  
vervolgens helemaal niets …

Als de spanning² oploopt, kun je in  
primaire reacties vervallen, zoals je  
boosheid uiten met geschreeuw.  
Hoewel we weten dat dit niet goed is,  
kunnen we het niet stoppen. 

Een ander voorbeeld van wat bij herhaling 
serieus schadelijk kan zijn voor je kind is 
verwijten maken. Vooral als ze gecombineerd 
worden met woorden zoals 'altijd' en 'nooit'. 

 

Of van die onduidelijke instructies:

Eum … waarmee precies?

² Spanning: ook wel arousal genoemd. Staat voor de fysieke responsen die je lichaam afgeeft in een 
stressvolle situatie, zoals wanneer de behoefte niet wordt vervuld. Vaak waargenomen lichamelijke 
responses zijn verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, hogere lichaamstemperatuur en zweten.

(schreeuwend naar boven) 

JOEHOE! WE GAAN ZO! 

PAK JE NOG EVEN …

Jij luistert ook nooit! 

Waarom kun je niet gewoon 

rustig doen, zoals andere 

kinderen?! Ik word echt gek 

van je!

Stop daarmee!
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Ik ben er nog niet: sarcasme. Je kind geeft met 
zijn lichaamstaal aan ergens mee te zitten en jij 
zegt dan dit. 

Vragen stellen waar je geen ‘nee’ als 
antwoord op wilt, zoals ‘Kom je eten?’.  
Nee is eigenlijk geen optie. Je wilt 
tenslotte nu aan tafel. 

Herken je deze? Met een zucht en 
overduidelijk theatraal vermoeid reageren. 
Dit is helaas een serieus schadelijke 
reactie. Hierdoor kan namelijk de 
eigenwaarde van je kind een knauw krijgen  
en kan het over zichzelf gaan denken: ik ben  
blijkbaar een heel vermoeiend iemand. 

O, o, en inspelen op schuldgevoel:

En overhalen (en als je hier heel goed in bent: smeken) werkt vaak ook averechts:

Oké, allemaal geen handige 
opmerkingen dus. Maar de 
beker gaat naar dreigen: de 
als … dan…- constructie.

Als ‘nee’ voor je kind geen optie is 
om te antwoorden, is het dan zinvol 

om de vraag te stellen?

(zucht) 

Het enige wat ik vraag is … hoe moeilijk is het?

‘Kun je alsje-alsjeblieft even gaan doen wat ik vraag? 

Nee? Ah … doe het dan voor mij.’

Mama wordt echt heel verdrietig  

als je nu niet luistert.

Wat ben je toch 

weer gezellig...

Als je nu niet… dan…
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Ik vind dit altijd ingewikkeld, want je moet steeds een ‘dan’ verzinnen en je er ook 
nog eens aan houden. Ik ben daar niet zo goed in, en bovendien, hoe word je dan 
bestempeld? Juist, als de inconsequente ouder. Er is gelukkig hoop: waarom het 
helemaal niet erg is om niet consequent te zijn, leer je later.

‘Als je nu niet luistert, dan mag je straks geen tv-kijken.’
‘Als je je groenten niet opeet, dan mag je geen toetje.’
‘Als je nu niet komt, dan mag je morgen niet met een vriendje spelen.’ (Morgen 
ook hè, dus moet je de door jou gekozen straf ook nog eens de hele nacht 
onthouden.)

Een aantekening is hier wel op zijn plaats. Er bestaat namelijk ook de ‘als… 
dan…’-uitleg om het gevolg van zelfgekozen gedragingen uit te leggen. Dus niet 
als straf, maar om te laten inzien dat wat je doet altijd gevolgen heeft. Dat is 
natuurlijk wel handig, bijvoorbeeld:

‘Als je niet leert, dan is de kans groot dat je geen voldoende haalt.’
‘Als je laat naar bed gaat, dan ben je morgen moe.’
‘Als je niet doucht, dan ga je stinken.’
‘Als je ongezond leeft, dan is de kans groter dat je ziek wordt.’ 

Zie je het verschil?

2: Welke van bovenstaande voorbeelden herken jij? Hoe reageert je kind 
meestal op je? 

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Ik ben hier ook schuldig aan. 
Jep. 
Me. Moi. Ich. 
Ik, schrijver van het boek, verklaar bij dezen dat ook bij mij veel van bovenstaande 
opmerkingen ooit uit mijn mond zijn gerold. Soms zonder dat ik er erg in had, 
later ook terwijl ik het wél doorhad. Ik weet niet wat ik erger vind. 
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Natuurlijk werken deze acties (soms), daarom blijf je dit doen. Waarom stoppen 
als het werkt, denk je misschien. Er kleeft een nadeel aan deze reacties: 
allemaal geven ze je kind geen erkenning³ voor zijn gevoel. Dat merk jij. Er zijn 
twee scenario’s denkbaar. Allereerst kan het zijn dat je kind doet wat je vraagt 
(kortetermijnwinst), maar op de lange termijn niet voldoende basisvertrouwen 
in zichzelf, de ander en de wereld ontwikkelt. Want leren vertrouwen op je 
gevoel, laat dat nou een ontzettend belangrijke vaardigheid zijn in het leven. 
Of het tweede scenario: je kind doet niet wat je vraagt en wordt nog bozer 
of verdrietiger. En jij haalt nog meer uit de kast om zijn of haar gedrag te 
beïnvloeden, door strenger te worden of juist toegeeflijker. Kortom, een hoop 
stress en gedoe.

Ik heb eigenlijk twee keer goed nieuws. Het eerste is dat je altijd 
relatieherstelgebaren (18.7) kan maken. Hebben jouw opmerkingen je kind nog 
bozer gemaakt? Of trekt het zich nog meer terug? Dan kun je altijd terugkomen 

van je opmerking. Daarvoor is het van 
belang dat je je kind leert observeren: 
hoe komt jouw boodschap aan? Wat 
doet of zegt je kind? Is het door jouw 
gedrag van streek geraakt? 

Het tweede nieuws is dat je kind leert van 
jouw ‘fouten en imperfecties’. Ik hoop 
dat jij er na het lezen van dit boek niet 
naar streeft om de perfecte ouder te zijn: 
een ouder die altijd volgens ‘het boekje’ 
handelt. Juist het besef dat je wrijving 
in het contact tussen jou en je kind altijd 
kunt herstellen, is the key. Je kind leert 
ontzettend veel van hoe jij terugkomt van 
je woorden en steeds weer nieuwe pogingen  
doet om het te begrijpen, bij hem of haar aan  
te sluiten om er vervolgens van te leren. 

Het spijt me, lieverd, ik zie dat ik je 

van streek heb gemaakt. Dat had ik 

niet zo moeten zeggen.

Streef er niet naar de  
perfecte ouder te worden. 

Verpruts, observeer  
en herstel.

³ Erkenning: de behoefte van de ander vervullen om erbij te horen, gezien te worden, gehoord te 
worden of serieus genomen te worden.
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Met een paar simpele tips kun je al veel beter aansluiten bij je kind. Lees vooral 
lekker door!

Hoe graag ik ook mag geloven dat het boek dat je in handen hebt tot een 
positieve verandering gaat leiden in je leven en je zal inspireren, je zou toch 
zomaar tot de conclusie kunnen komen dat je niets nieuws leest. Maar, wat heb 
je tot nu toe gedaan met al die kennis? Je bent dit boek niet voor niets aan het 
lezen. Je bent niet volledig tevreden met hoe het nu gaat. Daarnaast heb je 
na het lezen van de titel van dit boek hoop gekregen dat je antwoorden, hulp, 
ondersteuning en tips zal krijgen. Die ga je zeker voorbij zien komen, maar als je 
echt verandering wilt, beschouw dit boek dan vooral als een werkboek. Ga echt 
aan de slag met de opdrachten en de tips. En blijf dat doen totdat je de slag te 
pakken hebt.

Het inzetten van de Butskees-methode is niet bedoeld om het gedrag van je kind 
bij te sturen, zoals een aanpak van belonen en straffen een kind conditioneert. 
Het is ook niet bedoeld als herhaling of als samenvatting van al bestaande 
(zelfinstructie-)methodes.

Het boek leert je anders kijken naar het gedrag⁴ van je kind. Het helpt je 
onderzoeken wat exact zijn behoeften zijn en hoe je daarop kunt inspelen. Je kind 
is te allen tijde eigenaar van zijn binnenwereld.

Jij bent niet verantwoordelijk voor de binnenwereld van je kind. Wel ben je als 
ouder verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin het veilig 
kan (op)groeien, mag zijn wie het is en waar het mooie en lastige ervaringen 
kan opdoen. Het is jouw taak zijn gedrag bij te sturen naar de sociaal-
maatschappelijke normen die in zijn omgeving gelden. 

⁴ Gedrag: alles wat waarneembaar is; datgene wat iemand doet dat jij kunt zien/horen/ruiken/voelen/
proeven.
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1.3 Tot slot
Je hebt in de inleiding gelezen wat de Butskees-methode je kan brengen, maar 
wat houdt die nou precies in? Er zijn vier uitgangspunten. Het gaat in ieder geval 
om een basishouding die je moet aannemen en die de Butskees-methode tot een 
succes maakt. De volgende kernovertuigingen zijn hierbij belangrijk. 

Beschikbaarheid en aanwezigheid als randvoorwaarde; pas als je beschikbaar 
bent in het leven van je kind, kun je iets waardevols bijdragen.
De ander heeft altijd gelijk als het om zijn binnenwereld gaat.
Mentaliseren⁵ kun je leren; het excuus ‘Dat kan ik niet’ gaat dus niet op.
Verdragen is pijnlijk; het liefst zie jij je kind gelukkig, toch?

Die vier uitgangspunten worden 
uitgebeeld als de vier poten van 
een stoel. Je hebt ze allemaal nodig 
om lekker te zitten. Met drie poten 
lukt het ook nog wel, want de ene 
compenseert dat voor de andere, 
maar met twee wordt het toch wel 
ongemakkelijk. De vier poten worden 
verder toegelicht in deel I.  
Die binnenwereld is best een 
ingewikkeld gegeven. Daarom is 
deel II helemaal ingericht met uitleg 
van dit begrip. In deel III leer je meer 
over de basis: het brein, ademhaling, 

voeding en slaap. Allemaal elementen die je binnenwereld beïnvloeden. Deel IV 
gaat over de technieken en houding die je aanneemt tijdens het werken met het 
werkmateriaal. Hoe je de Kezen kunt gebruiken in concrete voorbeeldsituaties 
lees je in deel V.

Je bent aan het einde van de inleiding. Een mooi moment om even stil te staan bij 
de volgende opdracht, die bestaat uit de vraag: waarom ga jij aan de slag?

De 4 (stoel)poten

van de
Butskees-methode®

1

2

3

4

⁵ Mentaliseren: een begrip uit de hechtingstheorie. Het vermogen om te begrijpen waarom je doet 
wat je doet.
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3. Waarvoor doe jij het?
Onderzoek bij jezelf wat jij hoopt dat er verandert door het lezen van het boek en het 
maken van de opdrachten. Waar wil je vanaf? Wat wil je veranderen?

...................................................................................................................................................................................................................................

Wat hoop je te bereiken met het lezen van dit boek en het maken van de opdrachten?

...................................................................................................................................................................................................................................

Wat zou je graag willen (kunnen)? En waarom?

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Probeer je gewenste situatie zo concreet mogelijk te visualiseren (in geuren en 
kleuren, wie zijn erbij, wat doe jij, wat doet de ander?). Droom erop los! Dromen die je 
je duidelijk voor kan stellen, hebben een grotere kans om daadwerkelijk uit te komen!

Geweldig! Je hebt onderzocht en beschreven waarom je aan de slag gaat. De 
volgende opdracht helpt je bij het bereiken van je doel. 

4. Maak een planning
Maak een planning waarin je dagen/tijden reserveert waarop je met/zonder je kind 
kunt bespreken hoe het gaat. Een plan geeft houvast wanneer doorzettingsvermogen 
en wil het laten afweten. Voor je het weet ben je meegenomen door de waan van de 
dag.

     Ik heb meerdere momenten in mijn agenda genoteerd waarop ik de tijd neem om 
een antwoord te vinden op de vraag: hoe gaat het met de door mij opgestelde 
gewenste situatie bij tip 3?

Het onderzoeken, begrijpen, ondersteunen bij en positief kunnen 
beïnvloeden van de gedachten, gevoelens, wensen, behoeften en het 
gedrag van je kind.





DEEL I DE UITLEG

Hoofdstuk 2 Uitleg over de Butskees-methode

Hoofdstuk 3 Theoretische achtergrond

Hoofdstuk 4 De Kezen

Hoofdstuk 5 De vier poten van de Butskees-methode

Wat kom je allemaal tegen in deel I?

Het ziet er zo simpel uit hè, zes Kezen⁶? Een kind kan de was doen. Althans, die 
van jou misschien. Die van mij niet hoor. Ik ben al blij als mijn jongste zijn kleren 
niet achterstevoren en binnenstebuiten aanheeft.
Er zit een wereld van onderbouwing achter. Graag vertel ik je in deel I meer over 
de achtergrond van de Butskees-methode.

⁶ Er zijn zes basis-Kezen, zoals hierboven afgebeeld. Leegkees en Kleurkees zijn hier weggelaten; 
Leegkees en Kleurkees zijn in Kezentaal bruikbaar om te gebruiken als iemand even niet weet hoe hij 
zich voelt (Leegkees) of verward is door de wirwar van gedachten, gevoelens, wensen en behoeften 
(Kleurkees).
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Hoofdstuk 2 Uitleg over de Butskees-methode

2.1 Inleiding 

2.2  Voor wie is de Butskees-methode?

2.3 Waarom de Butskees-methode?

2.4 Hoe werkt de Butskees-methode?

2.5  Tot slot

31
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Jack is een jongen van 6 jaar oud die de boel op school op stelten 
zet. Regelmatig gaan er tafels en stoelen om als hij geen zin heeft in 

werken. Thuis zijn er weinig escalaties. Zijn ouders zijn – vanwege de oudste 
zoon – streng op regels en structuur. Daar vaart Jack goed bij. De strenge 
aanpak thuis resulteert bij hem echter in verminderde zelfwaardering. 
Uitspraken als ‘Ik doe het toch nooit goed’ en ‘Niemand vindt mij aardig’ 
komen regelmatig voorbij. Op school zijn de regels minder streng. Jacks 
gedrag wordt niet getolereerd, maar inmiddels zijn de leerkrachten ook 
bang geworden voor een volgende escalatie. Er wordt vooral veel gesust 
om zo te voorkomen dat het escaleert, bijvoorbeeld door hem op de gang 
alleen te laten werken of even in een andere klas te plaatsen. School en 
ouders maken een plan hoe zij Jacks gedrag kunnen verbeteren.

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk probeer ik de vraag te beantwoorden 
wie baat kunnen hebben bij de Butskees-methode 
en wie het materiaal kunnen inzetten. Ook leg ik je 
het ‘waarom, hoe, wat en wanneer’ van de Butskees-
methode uit. 

2.2 Voor wie is de Butskees-methode bedoeld?
Dit boek is voor alle ouders die het gevoel kennen soms met de handen in het 
haar te zitten; niet meer weten hoe zij het negatieve en ongewenste gedrag 
van hun kind een positieve wending kunnen geven. Ik gebruik hier nog de 
termen ‘positief’ en ‘negatief’, maar je zal merken dat ik je door dit boek heen 
zal proberen te verleiden tot andere woordkeuzes en een andere manier van 
betekenis geven aan het gedrag. 

ouders;
leerkrachten;
professionals;
iedereen die geïnteresseerd is.
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Wat werkte niet: 
Beloningskaarten voor goed gedrag. Het lukte Jack niet om het 
gewenste gedrag te laten zien en er werden te weinig stickers geplakt.
Een time-outplek. Jack kon er niet zelf naartoe. Pniekees rende weg en 
kon niet nadenken. Weggestuurd worden naar de time-outplek bleek 
voor Jack bovendien tot een verminderde zelfwaardering te leiden. 
Welke interventies er ook werden ingezet, hij voelde zich afgewezen.

⁷ Gedragsinterventies: jouw handelingen die zich richten op wat je kind doet, met als doel het 
beïnvloeden van het gedrag van je kind. Voorbeelden: ‘stop daarmee’, straffen en beloningen. 

Ik heb echt alles 

al geprobeerd.

Ik weet niet meer wat 

ik kan doen om hem te 

helpen hieruit te komen.

Het is voor iedereen die merkt dat de gedragsinterventies⁷  
niet tot de gewenste verbetering op de lange termijn leiden. 

Dit boek is voor (toekomstige) ouders, voor 
(basisschool-)leerkrachten, voor (jeugdzorg-)
professionals. Eigenlijk is het voor iedereen die 
met kinderen werkt of vanuit een vrienden- of 
familiaire rol bij kinderen betrokken is. 

Dit boek is voor diegenen die net even iets anders willen doen dan politieagentje 
spelen. Die het stoplicht, de beloningskaarten, de time-out(straf)plekjes en 
het eeuwige onderhandelen beu zijn. Voor iedereen die hulp nodig heeft bij 
het verbinden met en bereiken van zijn kind. Het boek is ook voor iedereen die 
klaar is met een onduidelijke en tijdrovende afstemming tussen thuis, school en 
behandelkamer. 

De Butskees-methode is bestemd voor iedereen die ervoor openstaat om ook 
zelf naar zijn/haar eigen binnenwereld te kijken. Om de connectie met de ander 
te maken is zelfkennis essentieel. Alleen met een gezonde portie zelfkennis ben je 
in staat je kind écht te zien en kun je bij hem of haar aansluiten.  
Grenzen aangeven en snappen dat je kind liever iets anders doet dan jouw 
instructie opvolgen lukt alleen als jij ook kennis hebt van je eigen binnenwereld. 
Immers, boosheid roept boosheid op, totdat je opgeeft. Angst roept beschermen 
op, totdat je zo veel beschermt dat je jezelf wegcijfert. Weet jij hoe je handelt? 
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Jack, zijn ouders en de leerkracht worden getraind in Kezentaal en 
samen met zijn begeleider komen zij uiteindelijk tot de volgende 

inzichten:

Welke Kees zie je in de klas? Voornamelijk Neekees, die zegt ‘Nee, ik wil 
niet werken’. Als Neekees dan toch moet werken, wordt hij Pniekees.
Welke Kees staat achter Neekees? Booskees vindt het oneerlijk dat hij 
moet werken, hij wil spelen. Sipkees is verdrietig, 
omdat hij denkt dat niemand hem aardig vindt. 
Bangkees is bang dat hij fouten maakt in de 
opgaven. Thuis krijgt hij daarover opmerkingen 
van zijn vader. 

Jack leert onderscheid te maken tussen 
verschillende gevoelens. 

⁸ Reguleren: omgaan met oplopende spanning noemen we ook wel reguleren. 
⁹ Veerkracht: kunnen omgaan met alle uitdagingen die het leven je te bieden heeft.

Dat de stemming van je kind verbetert als jóúw stemming verbetert, is een 
gegeven. Dat je kind zich beter kan reguleren⁸ als jíj je beter leert reguleren,  
is ook een gegeven. Alsook dat zijn veerkracht⁹ en herstelvermogen verbeteren 
als jij het goede voorbeeld geeft. 

Kinderen zijn geweldige imitators. Geef ze iets moois om te imiteren. Kinderen zijn geweldige imitators. Geef ze iets moois om te imiteren. 

Je kind leert van jou. Wees een leerzaam rolmodel.Je kind leert van jou. Wees een leerzaam rolmodel.

Je kan ontzettend veel tips op internet vinden als het gaat om opvoeden 
en opgroeien. Ook staan daar veel suggesties voor het verbeteren van het 
pedagogisch klassenklimaat: hoe te handelen, wat je kunt doen en zeggen.  
Toch heb je dit boek opgepakt. De reden: de tips die je gevonden hebt, werken 
niet of maar kort. 

De meeste adviezen slaan namelijk een belangrijk onderdeel over: wat doet het 
leerproces van je kind met jou? Maakt het je verdrietig? Wil je het veranderen? 



Uitleg over de Butskees-methode

35

¹⁰ Verbeterreflex: treedt in werking als we iemand zien die we kunnen en willen helpen, ongeacht of 
de ander aangeeft hulp te willen.
¹¹ Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over de werking van het brein.

Stappenplan 

√ Lees het Butskees-Basisboek. 
Dat ben je nu aan het doen, dus 
goed bezig jij! 

Verder heb je nog negen opties 
om je de Butskees-methode 
eigen te maken: zie bijlage 3 
voor ‘De 10 van Butskees’.

Word je er boos van? Kun je verdragen dat je kind ergens last van heeft of voedt 
dat jouw verbeterreflex¹⁰? Omgaan met je kind betekent dus eigenlijk: eerst 
goed omgaan met jezelf. Leer eerst je eigen reacties en je eigen gedrag begrijpen 
om dit vervolgens om te buigen naar gedrag waarmee je je kind inspireert om het 
anders te doen. 

Elke relatie die je hebt met een ander,Elke relatie die je hebt met een ander,

is een afspiegeling van de relatie die je hebt met jezelf. is een afspiegeling van de relatie die je hebt met jezelf. 

~ Ira Slikker~ Ira Slikker

De uitdaging ligt altijd bij jou als ouder en nooit bij het kind. De energie die je 
als ouder in deze methode en het toepassen daarvan stopt, krijg je als positieve 
resultaten terug.

Als de spanning bij jezelf oploopt, ben je minder goed in staat om je in te leven 
in de binnenwereld van je kind. Dit heeft alles te maken met de werking van het 
brein¹¹.

Stel dat er bij jouw kind sprake is van 
zeer ongewenst gedrag in de vorm 
van agressiviteit. Je wilt grenzen 
stellen aan dat ongewenste gedrag 
(zoals slaan, schoppen en schelden). 
Dat kun je doen op basis van macht 
en angst: stevige straffen uitdelen. 
Maar tegelijkertijd wil je wel zijn 
binnenwereld ontdekken, zien en 
erkennen. Dus verbinding maken  
met je boze en agressieve kind.  
Door het toepassen van de Butskees-methode leer je hoe je de veiligheid in het 
gezin kunt terugbrengen en de gezagsverhoudingen kunt herstellen zonder 
gebruik te maken van macht en dwang.
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Leren
=

Proberen

Quote voor

Jij bent niet verantwoordelijk voor het geluksgevoel van de ander. Niet voor dat 
van je kind, noch voor dat van je partner, je vriend(inn)en of anderen om je heen. 
Dat lucht op hè! 

Dat betekent niet dat ik met dit boek nastreef dat de perfecte ouder wordt 
geboetseerd. Juist niet. Een leerzaam rolmodel is niet een rolmodel dat geen 
fouten maakt, altijd blij is en optimistisch en altijd kalm reageert. Het is iemand 
die zelf zijn binnenwereld goed kent, dat kan uitleggen aan zijn kind, ‘sorry’ kan 
zeggen voor onhandige acties en oplossingen bedenken voor lastige situaties. 

5. Onderzoek eens bij jezelf: ben je eigenlijk wel geschikt als rolmodel? 
Deze tip is natuurlijk geschreven met een knipoog. Waar het om gaat: durf je  
eerlijk naar jezelf te kijken en deze vraag te beantwoorden? Welk gedrag hoop  
jij te verbeteren bij je kind door het inzetten van de Butskees-methode? 

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Zou jij dat gedrag eigenlijk zelf ook nog kunnen verbeteren? Of … even omdenken …  
is dat het gedrag dat jij zelf eigenlijk ook nog veel meer mag laten zien?

Voor iedereen die niet gelijk opgeeft als iets 
nieuws niet direct lukt
Misschien heb je geluk en merk je direct 
verbetering bij jezelf en bij je kind als je met 
de ideeën uit dit boek aan de slag gaat. 
Bedenk echter dat de meeste mensen niet 
direct in de eerste dagen of weken een groot 
effect zullen opmerken. Je kunt zelfs gaan 
denken: zie je wel, dit werkt ook niet. Ik 
vraag je om vertrouwen te hebben in deze 
nieuwe manier van je kind benaderen, en 
ook vertrouwen in jezelf dat jij de nieuwe technieken zal kunnen toepassen als je 
oefent. 
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6. Hoe ga jij het volhouden? 
Schrijf voor jezelf op hoe jij ervoor wilt 
zorgen dat je de komende oefenperiode 
kunt volhouden. Wie kunnen je helpen? 
Ga je die mensen ook echt om hulp 
vragen? Het helpt om ze nu alvast 
in te lichten dat je iets nieuws aan 
het oefenen bent en dat ze mogelijk 
hulpvragen kunnen verwachten. Dan 
heb je voor jezelf de drempel om ook 
daadwerkelijk hulp te vragen net even 
wat lager gelegd. De ander kan dan af 
en toe vragen hoe het gaat.

Voor alle kinderen (en volwassenen)
Voor het toepassen van de technieken is leeftijd niet van belang en ook het 
toekennen van de Kezennamen (Butskees, Booskees, Sipkees, Bangkees, 
Neekees en Pniekees, al dan niet aangevuld met zelfbedachte Kezennamen) 
aan de binnenwereld van je kind kent geen leeftijdsgrenzen. Iedereen heeft 
baat bij het ervaren van erkenning, waardering en gezien worden, ongeacht hoe 
oud hij is. In de praktijk blijkt dat de Kezen uit de methode door kinderen in de 
basisschoolleeftijd tot ongeveer de start van de middelbareschoolperiode het 
meest enthousiast ontvangen worden. 

2.3 Waarom de Butskees-methode?
Door (met je kind, maar ook met jezelf) aan de slag te gaan met het 
werkmateriaal:

zal jouw gevoel van onmacht afnemen;
weet jij hoe te handelen als je kind boos, bang of verdrietig is;
nemen de positieve contactmomenten tussen jou en je kind toe;

Volhouden als het lastig wordt:

Betrek anderen erbij. Vertel je 
vrienden en familie over je nieuwe 
aanpak.
Struin alle tips af op social media  
(@butskees_methode).
Stel je vraag via info@butskees.nl
Gun jezelf een persoonlijk 
begeleidingstraject.  
Voor meer informatie zie  
www.butskees.nl.

Zie het als een zaadje planten: het duurt even voordat het ontkiemt en 
opbloeit tot een bloem of plant, maar met tijd, aandacht en de juiste aanpak 

zal jouw inzet zijn vruchten afwerpen. 
Gedragsverandering kost ontzettend veel 
doorzettingsvermogen, discipline en tijd. 
Dat geldt zowel voor jou als voor je kind.
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zullen er minder escalaties zijn;
worden gezagsverhoudingen hersteld, zonder dat je gebruikmaakt van macht 
en dwang, maar op basis van wederzijds respect;
zal jouw kind beter in staat zijn aan te geven (al dan niet met woorden) wat 
er zich vanbinnen bij hem afspeelt, zoals wat hij voelt, wat hij denkt en wat hij 
nodig heeft;
plant je zaadjes voor later: als jij je kind nu kunt leren hoe hij/zij zich goed kan 
uiten, heeft het daar zijn hele leven profijt van;
wordt gezelligheid een vanzelfsprekendheid.

De Butskees-methode leert jou hoe je je kind beter kunt begrijpen en reikt 
handvatten aan voor wat je kunt doen in situaties waarin de spanning bij je kind 
oploopt. Je kunt de Butskees-methode inzetten als opzichzelfstaande methode 
of als overkoepelend model aanvullend inzetten bij bestaande (behandel- en 
school-)methoden. 

Waarom het werkt
De Butskees-methode is laagdrempelig: door ouders, leerkrachten en 
professionals in te zetten zonder vooropleiding, registratie of bepaalde titel. 
Met de gratis downloads kun je snel aan de slag. Heeft jouw kind wat extra’s 
nodig? Dan kun je het werkmateriaal inzetten.
Ze is ook eenvoudig mee te nemen. Geen grote koffer met materialen, maar 
kaartjes en werkbladen die je makkelijk in je tas stopt.

Liv is 8 jaar oud en in veel situaties bang: in de klas als ze haar 
hand op moet steken, in de winkel als er onbekende mensen iets 

tegen haar zeggen en thuis als ze naar bed moet. Als ze gedwongen wordt 
(of zich gedwongen voelt) om iets toch te doen wat ze eng vindt, gaat Liv 
huilen en raakt in paniek. In de klas is ze een lief, rustig en behulpzaam 
meisje. Haar schoolresultaten zijn goed. De leerkracht merkt wel op dat ze 
wat stil is, maar omdat ze niet opvalt in de klas trekt Liv niet de aandacht. 
Thuis reageren de ouders verschillend op de Bangkees van hun dochter. 
Vader heeft meer de houding ‘Stel je niet aan, er is niets aan de hand’, en 
moeder biedt allerlei veiligheidsgedragingen, zoals bij haar in bed wachten 
tot ze slaapt.  Zij vindt het maar lastig te verdragen dat haar kleine meid zo 
verdrietig en angstig is.

1
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De methode spreekt aan. Hun lange armpjes en schattige oogjes maken de 
neutrale figuurtjes veelzijdig inzetbaar en uitnodigend om mee aan de slag te 
gaan. Het werkmateriaal is kleurrijk en eenvoudig vormgegeven. 
Er zijn leuke, handzame oefeningen. De veelzijdigheid daarvan zorgt ervoor 
dat er voor ieder kind passende oefeningen bij zitten: lichaamsgerichte 
oefeningen, visualisatieoefeningen, lekker luisteren naar een verhaal, 
creatieve opdrachten, noem maar op. 
De Butskees-methode is op maat in te zetten, passend bij ieder kind.  
De veelzijdigheid van het materiaal zorgt ervoor dat je precies datgene  
kunt gebruiken wat je kind nodig heeft. 
Ze kan zowel individueel als in een groep gebruikt worden, bijvoorbeeld thuis, 
in de behandelkamer, in de klas of tijdens een training; 
Werken met de Kezen vergroot en verstevigt de band met je kind, en levert 
mooie inzichten en grappige gesprekken op. 

2.4 Hoe werkt de Butskees-methode?
Het materiaal van de Butskees-methode is bedoeld voor je kind, maar de eerste 
stap houdt in dat je jezelf door de methode goed leert kennen. Door dit boek te 
lezen ben je al goed op weg. Maar lezen is nog niet hetzelfde als daadwerkelijk 
doen. Daarom vind je in dit boek tips hoe je zelf aan de slag kunt gaan met het 
materiaal. 

De Butskees-methode is er niet alleen op gericht jou als volwassene straks tools 
in handen te geven om de binnenwereld van je kind te onderzoeken, maar ook op 
hoe jij je kind zélf kunt leren zijn binnenwereld te snappen!  
Het is fijn als jíj begrijpt waarom je kind doet wat hij doet, maar het is van grote 
meerwaarde als je kind zélf doorheeft wat er vanbinnen aan de hand is.  
Met de Butskees-methode werk je ernaartoe dat je kind zelf kan aangeven 
wat hij voelt, denkt, wat hem motiveert en waar zijn behoefte ligt. Zodat je 
vervolgens over die gedachten, gevoelens, wensen en behoeften met elkaar in 
gesprek kunt gaan, over jouw binnenwereld en de zijne, met als gevolg dat jullie 
elkaar kunnen zien en erkennen. Dat betekent niet dat je nooit meer boos mag 
worden of je kind nooit meer mag aanspreken op zijn gedrag! Ik hoop dat je door 
dit boek het gedrag van je kind begrijpt, waardoor jij beter kunt aansluiten bij zijn 
binnenwereld. En dat jij, in plaats van te reageren vanuit boosheid of angst, dat 
kunt doen op een manier waar je trots op bent. Dat jij grenzen aangeeft, samen 
met begrip en erkenning voor zijn binnenwereld – en voor die van jezelf.

5
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Je binnenwereld kennen en deze vertalen naar de buitenwereld is belangrijk, want

dit …

iets voelen, maar niet weten wat je  
voelt of waarom; 
iets denken, terwijl je dat eigenlijk  
niet wilt denken;
iets willen, maar dat niet mogen;
iets nodig hebben wat niet  
voorhanden is. 

Al die verwarring levert stress op. Iedereen heeft een manier om daarmee te 
dealen, die zowel helpend als niet-helpend kan zijn. Je kop in het zand steken 
en net doen alsof er niets aan de hand is kan handig zijn op de korte termijn, 
want je kunt dan doorgaan met je leven. Het heeft op de lange termijn echter als 
effect dat de verwarring en confrontatie afnemen; keer op keer merk je allerlei 
lichamelijke reacties op. Bij jezelf herken je dit bijvoorbeeld doordat je je steeds 
ergert aan die ene collega, aan een hoge hartslag en klamme handen of aan 
bepaald gedrag. Als je inziet waardoor je geraakt wordt, kan daar verandering in 
komen. Soms lost het probleem zich daarmee als vanzelf op.  
No help needed. In andere gevallen is er een extra zetje nodig. 

We gaan onderzoeken wat het gedrag van je kind bij jou oproept. Handel je 
vanuit dat eerste gevoel? Durf je aan jezelf toe te geven dat je geraakt bent? 
Durf je te onderzoeken waarin je geraakt bent? Pas dan kun je voorbij het gedrag 
van je kind kijken en begrijpen dat zijn reactie komt vanuit een andere behoefte 
of wens. Het gedrag van je kind is ten dele immers ook een reactie op de manier 
waarop jij reageert.

Het is belangrijk dat je kind naast gevoelens van blij zijn en zich gelukkig voelen 
ook nare gevoelens ervaart, kan verdragen en zelf leert ombuigen. Het liefst zie jij 
je kind de hele tijd gelukkig. Het verdragen van nare gevoelens (bijvoorbeeld zien 
dat je kind even niet gelukkig is) is een taak die je erbij hebt gekregen.

Gelukkig zijn is niet de afwezigheid van nare gevoelens en gedachten,Gelukkig zijn is niet de afwezigheid van nare gevoelens en gedachten,

maar kunnen omgaan met alles wat het leven je biedt.maar kunnen omgaan met alles wat het leven je biedt.

…leidt tot 

verwarring;
controleverlies;
een gebrek aan 
overzicht.



Uitleg over de Butskees-methode

41

Soms is het overduidelijk: een kind komt huilend thuis en je ziet bloed. Goed, er is 
pijn. Letterlijk. Je benoemt die pijn, biedt troost, plakt die pleister, aait even over 
zijn rug, sust een beetje en tsja, meer kun je dan niet doen. 

Maar stel dat jouw kind zich aan je blijft vastklampen. Je weet nog niet waarom. 
Jij hebt zelf wel allerlei verklaringen waardoor het zou kunnen komen, maar dat 
zijn jóúw verklaringen. Wanneer je de achterliggende behoefte kent van het 
gedrag van je kind en voor elkaar krijgt dat hij of zij óók snapt én kan aangeven 
wat er aan de hand is, heb je goud in handen. ‘Je bent geschrokken’ zou in dit 
voorbeeld een mooie reflectie zijn¹². Je merkt vanzelf of je goed zit of niet. 

Stel je het omgekeerde eens voor: dat jíj totaal niet begrepen wordt en niet 
erkend wordt in je pijn. Je vertelt je vriend(in) gefrustreerd je verhaal over wat 
je is overkomen. Frustratie kun je zien als pijn. Dan is het toch het allerfijnst als 
jij je begrepen en gezien voelt door de ander? Bijvoorbeeld doordat die persoon 
aangeeft: ‘Joh, wat naar, ik kan me voorstellen dat als je dat overkomen is, je daar 
van slag door bent geraakt.’ Dus wat werkt? Gevoelens erkennen. 

Erkenning geven, mentaliseren en verdragen
Erkenning geven, mentaliseren (het ondertitelen van je kind) en het verdragen 
van alle emoties van je kind kun je zien als de rode draad binnen de Butskees-
methode . Om dit te kunnen is het handig dat je begrijpt wat er bij je kind 
gebeurt. Als je snapt waardoor het van slag is, lukt het jou ook beter om het 
gedrag van je kind niet persoonlijk op te vatten. Dan lopen jouw eigen emoties 
minder snel/hoog op, want je weet hoe je kunt handelen. Na het lezen van dit 
boek en/of na het volgen van extra mogelijkheden om de Butskees-methode in 
te zetten heb je door wat je te doen staat! 

Wat gaat er eigenlijk in je kind om? Hoe gaan we daarachter komen?
Met de Butskees-methode krijg je tools om anders met je kind aan de slag te 
gaan. Je wordt getraind in het (he)erkennen van zijn binnenwereld. Je leert 
manieren om je kind zich geaccepteerd en geliefd te laten voelen, namelijk door 
het erkenning te geven. Door echt te zien wie je kind is, met al die gevoelens, 
gedachten, wensen, verlangens en behoeften. Je leert zijn gedrag met andere 
ogen te bekijken en te verwoorden, zodat je kind leert zijn binnenwereld te 
verwoorden. 

¹² Je leest in deel III meer over technieken die je dan kunt inzetten.



Bekijk de gratis  
Contextkaarten
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Na het lezen van het boek zal je het  
gedrag van je kind beter begrijpen, 
en jouw kind zijn eigen binnenwereld. 
Ga je aan de slag met
het werkmateriaal, dan krijg je daarbij ook handvatten voor hoe je oplopende 
spanning bij je kind beter kunt herkennen. Daarmee kun jij het helpen zélf de 
oplopende spanning bij zichzelf te leren herkennen en leren wat hij of zij kan doen 
om deze spanning te verminderen. Lees in deel IV meer over de verschillende 
situaties waarin je de Butskees-methode kunt toepassen. 

De Butskees-methode bevat materiaal in allerlei vormen om die binnenwereld 
van je kind te verkennen. De webshop op de website biedt altijd de meest  
up-to-date materialen. Hieronder een kleine greep uit het assortiment. 

Het Totaalpakket 
Het Totaalpakket van de Butskees-methode bestaat uit het Uitleg- en 
Oefenbladpakket en het Werkbladenpakket; beide worden geleverd in  
een bewaarmap met tabbladen. Wil je het eerst uitproberen? Dan kun je  
de Starterskit aanschaffen. 

Contextkaarten
In totaal zijn er dertig afbeeldingen 
(vijftien dubbelzijdige kaarten). 
Op elke kaart staat een situatie 
of een handeling uitgebeeld, en 
een Leegkees. Bijvoorbeeld een 
Leegkees die naar muziek luistert, 

een Leegkees met twee ruziënde ouders of een 
Leegkees apart van een groepje spelende kinderen. 
Je kind kan aangeven welke kleur Kees er op het 
plaatje hoort te staan. Er zijn algemene vragen die je 
kunt stellen en thema-specifieke vragen. De Contextkaarten en de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing worden bij het Totaalpakket geleverd. 

De Keesjes (0-4 jaar)
Voor de heel jonge kinderen zijn de Kezenkaartjes zeer geschikt. Ze leren over 
hun binnenwereld door wat hun omgeving ze daarover teruggeeft. De kaartjes 
spreken jonge kinderen aan en helpen ouders aandacht te geven aan zes van de 
meest voorkomende uitingen van hun binnenwereld. 

Ga naar de webshop om  
het assortiment van de  
Butskees-methode te bekijken.
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Blijmakertjes
Met behulp van sommige materialen wordt de binnenwereld spelenderwijs 
onderzocht, zoals met het Butskeeskwartet. Ook de Plankees Schoolagenda 
(met Pluspakket, met daarin flitskaarten en stickers), notitieblokjes en 
Butskeesstickers maken het werken met de materialen leuker!
De Butskees-methode kun je op ieder moment inzetten. Na het lezen van dit 
boek en het aanschaffen van het werkmateriaal kun je direct aan de slag¹³. 
Je kunt de methode apart gebruiken, maar ook de Kezentaal integreren in 
bestaande behandel- en opvoedmethodes. 

2.5 Tot slot
Je hebt in dit hoofdstuk gelezen voor wie de Butskees-methode bedoeld is, welk 
materiaal er allemaal beschikbaar is en hoe je dat kunt inzetten. Je kind kan zelf 
leren hoe zijn binnenwereld eruitziet. Hij kan leren vaardigheden te ontwikkelen 
om lastige situaties aan te gaan en weer controle te krijgen over zijn gedrag.  
De Butskees-methode draagt bij aan het versterken van de verbinding met je 
kind: zijn vertrouwen in jou zal vergroot worden, alsmede het vertrouwen dat  
het in zichzelf heeft. 

Dat de methode geïnspireerd is op tal van (wetenschappelijk aangetoond 
bewezen effectieve) methodes en inzichten, lees je in het volgende hoofdstuk.  
Is dat voor jou minder interessant? Ga dan gelijk door naar hoofdstuk 4, waarin 
de Kezen zich een voor een aan je voorstellen.

¹³ Zie bijlage 3 voor een checklist die je erbij kunt houden.

In het kort… 
De Butskees-methode voor…

begrip voor en erkenning van jouw binnenwereld en die van je kind;
afname van jouw gevoel van ’ik weet niet meer wat ik moet doen-
machteloosheid’;
vermindering van (extreme) boosheid en/of agressie bij jezelf en/of je 
kind;
het versterken van de verbinding met je kind en zijn vertrouwen in jou.
verbeteren van de ouder/kind (hiërarchische) relatie.
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Hoofdstuk 3 Theoretische achtergrond

3.1  Inleiding 

3.2  Cognitieve gedragstherapie

3.3 Acceptance and Commitment Therapy

3.4 Hartcoherentietechnieken

3.5 Breinmodellen 

3.6 Positieve Psychologie / Positieve Gezondheid

3.7 Oplossingsgericht werken

3.8 Motiverende gespreksvoering

3.9 Zelfdeterminatietheorie

3.10 Fixed and growth mindset

3.11  Mentalisation Based Treatment

3.12 Het voorspellende brein
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