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Als ouder kun je tegemoetkomen aan de 
symbiotische behoefte van jouw kind, 
waardoor je hem helpt in balans te komen. 

Als het je als ouder lukt en je ervoor kunt 
zorgen dat bovenstaand ervaren wordt, 
voelt het kind, vanaf de geboorte, liefde, 
nabijheid en verbinding en ontwikkelen zich 
zelfvertrouwen en veerkracht.

Dan:
♥  verzamelt het veerkracht en kan het 

zichzelf gaan ervaren als deel van het 
geheel 

♥  kan het in verbinding komen met zichzelf 
en de ander 

♥  krijgen emotionele blauwe plekken ruimte 
om te verzachten en te helen 

♥  geven we het PauwenTrots en 
LeeuwenMoed mee om krachtiger naar de 
wereld om hem heen te kijken

En juist dat zijn de ingrediënten van de kind 
& oudertraining TIKKIETROTS…, waar de 
emotionele blauwe plek mag verzachten, je 
leert kijken vanuit liefde en verbinding naar 
jezelf en de ander...
Zonder oordeel… 

Als het ons lukt dàt voor kinderen te kunnen 
betekenen, ongeacht wat jouw rol in het 
leven van het kind is, dan maken we samen 
de wereld een stukje mooier, fijner en 
leefbaarder.

Marianne Rietveld
www.dewijswijzer.nl ■

Wanneer er in mijn mailbox een verzoek van de Signaalredactie verschijnt om de 
ZijnsWijzers van Marianne Rietveld te recenseren, reageer ik direct. Niet alleen omdat ik 
persoonlijk heel nieuwsgierig ben naar die ZijnsWijzers maar bovenal omdat ik Marianne 
gewoon een heel leuk mens vind. En leuke mensen die maken vast hele leuke dingen…

De ZijnsWijzers

Een jaar of vier geleden 
leren wij Marianne kennen 
als onze zoon de Blij met 
Mij training bij haar volgt. 
Marianne weet nog wie wij 
zijn want de volgende dag 
krijg ik al een berichtje van 
haar; ‘ik hoor dat jij mijn 
ZijnsWijzers gaat recenseren, 
wat leuk!’ Ze brengt het 
doosje persoonlijk langs.

Het geheel ziet er 
aantrekkelijk uit. Vrolijke 
kleuren en de inmiddels 
herkenbare giraffe ‘ZiWi’ 
prijken op de voorkant. 
‘De giraf kent veel 

overeenkomsten met 
hoogbegaafde kinderen’, 
legt Marianne uit. Hij heeft 
een groot hart en is zowel 
krachtig als kwetsbaar 
tegelijk. Ze kan gewoon 
niet anders dan hem als 
boegbeeld inzetten voor haar 
praktijk. De door Marianne 
ontwikkelde ZijnsWijzers, 
geïnspireerd door het 
zijnsluik van Prof. Dr. Tessa 
Kieboom, hebben als doel 
inzicht te bieden in de 
zijnskant van hoogbegaafden. 
Dit door gedrag te bespreken 
en leren begrijpen. Maar hoe 
dan?

Ik pak de bijgevoegde 
GebruiksWijzer er maar eens 
bij. Hierin legt Marianne op 
heldere wijze uit wat ik in 
het doosje ga tegenkomen, 
welke randvoorwaarden er 
zijn en hoe je deze werkvorm 
onder andere kunt gebruiken. 
De GebruiksWijzer zegt 
niks over de aanbevolen 
leeftijdscategorie. De 
lay-out van het geheel doet 
vermoeden dat dit met name 
het jonge kind is. Echter de 
woorden die Marianne kiest 
op de gedragskaartjes zijn 
voor alle leeftijden geschikt 
en behoeven voor het jonge 
kind hier en daar juist 
weer wat uitleg. Principe, 
idealisme, loyaal en intuïtief 
zijn daar voorbeelden van. 

Ik besluit de werkvorm 
uit te proberen met mijn 
zoon van net 9 jaar. Samen 
leggen we de ronde kaart 
in het midden en zetten 

>>>
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ZiWi daar bovenop. De grote 
karakterkaarten verdelen we 
daar omheen. Deze bestaan 
uit de kaarten rechtvaardig, 
perfectionistisch, kritisch, 
gevoelig en de in de tweede 
druk toegevoegde kaart 
autonoom. De kleine 
kaartjes, de gedragskaartjes, 
krijgen een plekje vlakbij 
en rondom de bijbehorende 
karakterkaart. Als het geheel 
op tafel ligt reageert mijn 
zoon in eerste instantie zoals 
ik verwacht; het lijkt hem 
kinderachtig maar hij wil 
het uitproberen omdat hij 
Marianne zo lief vindt. Als 
we aan de slag gaan, komt 
hij er al vlug achter dat het 
echt niet zo kinderachtig is 
als hij van tevoren dacht. 
Sterker nog, het is hard 
werken. Ik laat mijn zoon 
eerst maar eens een kaart 

voor mij pakken. Een tip die 
ik iedereen kan aanraden. 
Stel je als begeleider van 
de werkvorm kwetsbaar op 
en doe actief mee. Op die 
manier voorkom je dat het 
kind het idee heeft dat alleen 
hij degene is die hier iets mee 
moet. En wie weet, levert 
het je wel heel bijzondere 
inzichten over jezelf op. Als 
ik daarna een kaartje voor 
mijn zoon pak, lukt het hem 
goed om aan te geven of hij 
zich er wel of niet in herkent. 
Later in het spel pakken 
we kaartjes voor onszelf 
en bespreken we deze. De 
verdiepingsvragen op de 
achterkant bieden een mooie 
ondersteuning. In totaal zijn 
we een klein uur bezig en 
dan is de concentratie op. De 
verschillende werkvormen 
en de veelheid aan kaartjes 

lenen zich er echter prima 
voor om er op een ander 
moment opnieuw voor te 
gaan zitten.

Precies deze morgen lees ik 
op Facebook dat er een derde 
druk van de ZijnsWijzers 
klaar ligt voor verzending. 
Conclusie? Marianne heeft 
inderdaad met de ZijnsWijzers 
iets leuks gemaakt. 

Meer informatie: 
https://dewijswijzer.nl/
product/zijnswijzers/

Tamara Bardega
■

PHAROSNIEUWS

Oproep t.b.v. de kascommissie

VIND JE HET LEUK OM CIJFERS TE CONTROLEREN? 

MELD JE DAN AAN ALS KANDIDAAT VOOR DE KASCOMMISSIE VAN PHAROS.

De kascommissie is 
verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de controle van 
de financiële administratie  
en boekhouding en werkt 
hierin nauw samen met  
de penningmeester. 
Hoewel de werkzaamheden 
slechts weinig tijd kosten,  
is de taak wel essentieel.  
De kascommissie 
komt eenmaal per jaar samen 
met de penningmeester en 
controleert op dat moment het jaarverslag en ‘de boeken’ van de penningmeester. 
Vervolgens brengt een lid van de kascommissie verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur zoekt iemand met gevoel voor cijfers en administratie. 
Je hoeft echter geen financieel specialist te zijn. 

Heb je interesse om Pharos hierin te helpen? 
Dan kun je je aanmelden door een e-mail te sturen aan secretariaat@pharosnl.nu.

Namens het bestuur,
Jaco Kortekaas, Penningmeester


