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Maak het innerlijke 
kind in jou wakker!  

Geïnspireerd door: Happinez 02/2017, tekst: Friederike Schön 



Het maakt niet uit hoe oud je bent of 
wat je in je leven hebt meegemaakt. 
Jouw innerlijk kind wil blij zijn, spelen, 
liefde ontvangen en geven, je laten zien 
en voelen wat voor jou werkelijk 
belangrijk is in het leven.

Je kindertijd – soms is ze dichtbij, en soms lijkt ze mijlenver weg en heb 
je er nauwelijks of zelfs geen herinneren aan. Soms vind je 
herinneringen terug in een fotoalbum. Dat is het bewijs: ja, ik ben ooit 
kind geweest. Af en toe herken je trekjes van jezelf op een foto: de 
houding, het prulmondje of een verlegen blik. we gaan eten, waar we 
met vakantie naar toe gaan etc. 

Hoeveel van deze ik uit het verleden hoort nog bij 
mij? Klopt het ook vandaag de dag nog? 

Vaak meer dan ons lief is. 

Als je je eenzaam of ongelukkig voelt betekent dat, dat 
jouw innerlijk kind zich verwaarloosd voelt en op deze 
manier om aandacht vraagt. 

Achter de harde schil van ons volwassen IK is het 
kinderlijke IK nog springlevend. Het is een sterke kracht; 
de energie die je vooruitbrengt of het remt je af; 
belemmert je om te doen wat je het liefst wilt doordat 
angsten uit het verleden steeds weer te kop opsteken. 

Veel gebeurtenissen die we als kind hebben beleefd 
kunnen we ons niet meer (bewust) herinneren. Maar alle 
ervaringen zijn in ons onderbewustzijn opgeslagen. 

Dat is ook de reden dat positieve ervaringen die we als 
kind hebben gehad ons als volwassene sterk maken. Dit 
oervertrouwen – in de wereld, hoe dingen zich 
ontwikkelen, in onze vaardigheden, andere mensen – dit 
allemaal geeft ons een sterk zelfvertrouwen. Het is als het 
immuunsysteem voor je ziel. 

Maar bijna ieder van ons heeft als kind geleden. Je 
innerlijk kind dus ook. Net zoals de positieve ervaringen in 
je onderbewustzijn door blijven werken, zo is het ook met 

de negatieve ervarigen. Deze kunnen je het leven als 
volwassene moeilijk maken. Je innerlijke kind doet er 
ALLES aan om de kwetsuren en pijn uit het verleden niet 
nog een keer te voelen en beleven. 

Ons innerlijk kind heeft zijn eigen 
beschermingsmechanismen ontwikkeld. Wat toen goed 
hielp kan ook nu je volwassen bent nog steeds je gedrag, 
denken en voelen beinvloeden of zelfs bepalen. 

Juist daarom is het zo belangrijk om een goed contact 
met je innerlijk kind te hebben, want als je het goed kent 
kun je veel beter zijn signalen en roep om hulp 
waarnemen. Als je dit herkend ben je beter in staat om 
onderscheid te maken wie in welke situatie de 
beslissingen neemt: je volwassen IK of je kinderlijk IK. 
Zodra je dat weet voel je dat jijzelf de teugels in handen 
hebt en niet van buitenaf geregeerd wordt. 

Geef je innerlijk kind een goed THUIS – binnen in jou. 
Verbind je innerlijk kind met jezelf zoals je nu bent als 
volwassene. Een volwassene die in staat is om voor 
zichzelf en het innerlijke kind te zorgen, te beschermen 
en tevens veel meer plezier en speelsheid in het leven kan 
ervaren.  
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ZO KUN JE HET VINDEN: 

Stap 1
In de volgende 7 alinea’s zie je zinnen staan. Lees alle zinnen in alle 
rust door en zet een kruisje bij de zin(nen) die het meest op jou van 
toepassing is/zijn. Dat kunnen dus meerdere zijn. 

Stap 2
Kijk dan bij welke alinea je de meeste kruisjes hebt gezet > 
dat is het hoofdwezenstype innerlijk kind. 

Stap 3
Vaak zijn er mengvormen van types het geval, maar misschien kun je 
wel het hoofdwezenstype herkennen. 

Met deze test kun je sleutels vinden naar jouw gevoelens, 
verborgen wensen en doelen. 

Ik wens je veel plezier op de ontdekkingsreis 
naar de kern van je innerlijk kind! 

MAAR HOE DOE JE DAT? 
Hoe herken je jouw innerlijk kind?



1.
2.

3.
4.

DE 7 ALINEA’S

0 Ik mag geen fouten maken! 
0 Ik wil niemand de gelegenheid geven om mij  
 aan te (kunnen) vallen. 
0   Om dit te bereiken ben ik bereid om over mijn  
 grenzen te gaan. 
0 Ik wil altijd hoger, verder, beter…
0 Elk succes die ik behaal geeft mij maar korte  
 tijd voldoening. 
0 Ik ben uiterst zelden werkelijk tevreden met  
 mijn prestaties.
0 Soms geloof ik dat mijn succes gebaseerd is op  
 geluk of toeval. 
0 Mijn uiterlijk is voor mij heel belangrijk. 
0 Ik pieker er vaak over wat anderen over mij  
 denken. 
0 De eerste indruk van buitenaf is voor mij heel  
 belangrijk. 

0 Vaak geef ik anderen hun zin, om ruzie of 
 vervelende discussies te vermijden. 
0 Ik doe mijn best om het iedereen naar de zin te  
 maken. 
0 Ik wil graag dat iedereen om mij heen gelukkig  
 is. Ook als dan mijn eigen wensen op de laatste  
 plaats komen. 
0 Ik houd niet van confrontaties. 
0 Soms weet ik helemaal niet wat ik eigenlijk  
 voel. 
0 Belangrijke beslissingen neem ik niet graag  
 spontaan. Ik discussieer ze liever eerst met  
 familie of goede vrienden. 
0 Als ik gekwetst wordt reageer is eerder met  
 verdriet dan met woede. 
0 Ik heb al depressieve fasen in mijn leven gehad. 
0 Als er ruzie is dan trek ik mij terug in plaats van  
 luidkeels mijn mening te zeggen. 

0 Ik kan heel koppig zijn. 
0 Als ik niet wil, dan wil ik niet! 
0 Ik heb graag altijd gelijk. 
0 Ik probeer vaak om mijn zin te krijgen. 
0 Ik kan me heel moeilijk ergens bij neerleggen. 
0 Ik kan heel moeilijk taken delegeren. 
0 Ik hecht veel waarde aan orde. 
0 Bij voorkeur heb ik een geregeld schema voor  
 het verloop van de dag. 
0 Liefst weet ik altijd precies waar mijn dierbaren  
 op dit moment zijn en wat ze doen. 
0 Ik ga vaak over mijn grenzen en ben dan 
 uitgeput. 

0 Soms reageer ik erg kattig terwijl ik dat hele 
 maal niet wil. 
0 Ik ben snel gepikeerd. 
0 Als ik me aangevallen voel sla ik meteen terug.  
 (met woorden en/of daden)
0 Soms word ik binnen ‘no-time’ zo woedend dat  
 ik me zelf niet herken.
0 Als ik laaiend ben sla ik vaak door en zeg of doe  
 dan dingen waar ik achteraf spijt van heb. 
0 Ik ben impulsief. 
0 Ik ben een vechter. 
0 Ik ben zeer temperamentvol. 
0 Ik ben niet bereid om respectloosheid te 
 accepteren. 



5. 6.

7.
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0 Ik hou ervan als anderen beslissingen voor mij  
 nemen. 
0 Vaak voel ik me schuldig. 
0 Ik ben snel gefrustreerd als dingen niet zo   
 lopen als ik graag zou willen. 
0 Voordat ik een beslissing neem vraag ik eerst  
 om toestemming van mijn partner of ouders. 
0 Vaak ben ik slecht gezind. 
0 Het valt me op dat ik vaak dingen doe uit   
 plichtsgevoel die ik eigenlijk niet wil doen. 
0 Ik voel me veiliger in een relatie dan alleen te  
 zijn. 
0 Ik ben loyaal aan mijn vrienden en familie, ook  
 als ik teleurgesteld word. 
0 In een relatie heb ik de neiging om de ‘schone  
 schijn’ op te houden als er moeilijkheden zijn. 

0 Ik ben graag alleen. 
0 Ik leef liever alleen dan met een partner samen. 
0 Vaak heb ik het gevoel dat ik alleen echt vrij  
 beslissingen kan nemen en handelen als ik   
 alleen ben. 
0 Ik voel de stemming van degene tegenover mij  
 heel sterk aan. 
0 Ik heb last van de emoties van anderen en ik  
 voel me verantwoordelijk voor hun gevoelens. 
0 Contact met mensen geeft mij vaak stress. 
0 Ik kan menselijke nabijheid maar heel moeilijk  
 toelaten. 
0 Ik heb al relaties beëindigd, omdat ik het 
 gevoel had dat mijn partner te dicht op mijn  
 huid zat. 
0 Ik houd mensen bewust op een afstand. 

0 Ik ben ambitieus. 
0 Ik streef naar topprestaties. 
0 Ik heb de neiging om andere mensen 
 bovenmatig te bekritiseren. 
0 Ik ben trots op wat ik heb en laat het graag  
 zien (mijn partner of bezit) 
0 Ik kan heel erg charmant zijn en lig vaak goed  
 bij anderen. 
0 Ik heb een zeer zelfverzekerde uitstraling. 
0 Ik ben gemakkelijk te kwetsen. 
0 Met zwaktes – mijn eigen net als van anderen –  
 kan ik slecht omgaan. 
0 Als ik net verliefd ben plaats ik mijn partner  
 heel snel op een voetstuk. 

OPLOSSING:
 

1 = het perfecte kind
2 = het harmonie behoeftige kind
3 = het machtsbeluste kind
4 = het aanvallende kind
5 = het eeuwige kind
6 = het vermijdende kind
7 = het narcistische kind

Is de uitkomst niet helemaal helder? Dat 
is heel normaal. Vaak hebben we delen 
van verschillende innerlijke kinderen/
types in ons. 

Belangrijk is dat wat wij er voor onszelf 
uithalen. 



DE KENMERKEN VAN DE 7 TYPES INNERLIJK KIND

1. Het perfecte kind

Type streberige leerling: niet tevre-
den met een 8, het moet een tien 
zijn! 
Het perfecte kind groeit op met de 
overtuiging dat het leven niet ge-
makkelijk is en dat je voor alles hard 
moet werken. Als je er moeite voor 
doet wordt je beloond. Vaak knutse-
len mensen van dit kind-type aan een 
perfecte levensloop. 

Typische overtuiging: ‘Ik ben niet 
goed genoeg.’ 

Positieve aspecten: Zeer betrouw-
baar, volhardend, vlijtig – het perfec-
te kind ontwikkeld zich tot een vech-
ter die nooit opgeeft en beschikt 
over grote energiereserves. 

Negatieve aspecten: Gaat over ei-
gen grenzen heen, is perfectionistisch 
(goed is nooit genoeg)

Beschermingsstrategieën: Dit kind 
is zo gericht op erkenning dat het 
hobby’s, partner etc. daarop uitkiest. 
Mankementen worden vaak ver-
borgen door een tot in de puntjes 
verzorgd uiterlijk. 

Weg naar geluk: Als je jouw innerlijk 
kind ontmoet en het aanneemt zo als 
het is ontdek je de vrijheid fouten te 
maken, nieuwe dingen uit te probe-
ren en risico’s te nemen. Dat geeft 
een bevrijdend gevoel; niet alleen 
vanwege jouw prestaties, maar ge-
woon geliefd te zijn om wie je bent. 

2. Het harmonie 
behoeftige kind

Vaak gaat het harmoniebehoeftige 
kind hand in hand met het perfecte 
kind. 
Zeer vroeg leert het van of de ene 
of van beide ouders dat falen geen 
optie is en dat fouten teken elke prijs 
vermeden moeten worden. 

Typische overtuiging: ‘Ik moet altijd 
lief en verdraagzaam zijn. Ik moet me 
aanpassen.’ 

Positieve aspecten: Is zeer vriende-
lijk, behulpzaam en aangenaam in de 
omgang. 

Negatieve aspecten: Zet de eigen 
gevoelens op de laatste plaats, 
vermijd conflicten en trekt zich liever 
beledigd en mokkend terug. Heeft 
er moeite mee  om eerlijk te zeggen 
wat het denkt uit angst mensen 
teleur te stellen en niet aan verwach-
tingen te voldoen. 

Beschermingsstrategieën: Het 
harmonie behoeftige kind heeft zich 
erop geperfectioneerd om eigen 
wensen te onderdrukken zonder dat 
anderen dit in de gaten hebben. Het 
heeft een aversie tegen agressie en 
heeft geleerd de eigen wil onder-
geschikt te maken aan de wil van 
anderen. 

Weg naar geluk: Door je bezig te 
houden met je innerlijk kind leert 
de volwassene eigen behoeftes te 
zien en open uit te spreken – zonder 
slecht geweten. 

3. Het machtsbeluste 
kind

In veel gevallen heeft dit kind ge-
leden onder de autoriteit van zijn 
ouders, die weinig ruimte gaf. 

Typische overtuiging: ‘Jij hebt alle 
macht over mij, ik ben aan je overge-
leverd. Ik mag niemand vertrouwen. 
Ik moet altijd op mijn hoede zijn.’ 

Positieve aspecten: Kan zeer goed 
zijn mannetje staan, kan zich goed 
verdedigen, zijn plek innemen en is 
moedig genoeg om anderen tegen 
te spreken. Het geeft nooit op als 
het van iets helemaal overtuigt en 
doordrongen is. 

Negatieve aspecten: Kan zeer veel-
eisend zijn, control freak, wantrou-
wend en jaloers. Veel machtsbeluste 
kinderen ontwikkelen de dwang om 
te piekeren om alles onder controle 
te houden. 

Beschermingsstrategieën: Passief 
agressief gedrag (deels onbewust) > 
het zorgt ervoor dat je als volwasse-
nen niet per se je stem verheft, maar 
subtiele machtsspelletjes speelt. 
Vaak gebruikt je jouw stem/intonatie 
om druk uit te oefenen of je zin te 
krijgen. 

Weg naar geluk: Door dit innerlijke 
kind te aanvaarden,te leren kennen 
en begrijpen vind je als volwassenen 
manieren om weer te kunnen ver-
trouwen zonder te controleren. 
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4. Het aanvallende 
kind

Het lijkt alsof dit kind in de rol van de 
zwakke en ondergeschikte is gebo-
ren. Het aanvallende kind groeit vaak 
op met oudere broers/zussen die 
het overheersen of. met autoritaire 
ouders. 

Typische overtuiging: ‘Ik verdien 
geen respect. Ik ben onbelangrijk.’ 

Positieve aspecten: Komt op voor 
anderen alsof het vanzelfsprekend is, 
heeft een sterk gevoel voor recht-
vaardigheid, komt voor zichzelf en 
zijn eigen rechten op. 

Negatieve aspecten: Vaak heel 
impulsief, in het extreme geval op-
vliegend. 

Beschermingsstrategieën: Valt 
liever zelf aan voordat het aangeval-
len kan worden, reageert kattig om 
zijn kwetsbaarheid niet te laten zien. 
Geeft om deze reden ook vaak een 
grote mond. 

Weg naar geluk: Als dit type luistert 
naar haar innerlijk kind en haar het 
gevoel van geborgenheid geeft – zo-
dat het weer kind mag zijn – en haar 
vertelt hoe belangrijk ze is, dan komt 
ze tot rust. Dan vind je balans en kun 
je de levenslustige energie van je 
innerlijk kind gebruiken om succesvol 
te zijn. Je zult zien dat andere men-
sen dan graag naar je luisteren. 

DE KENMERKEN VAN DE 7 TYPES INNERLIJK KIND

5. Het eeuwige kind

‘Wat heb je nou weer gedaan?’ Een 
klassieke zin die het eeuwige inner-
lijke kind heel vaak van haar ouders 
heeft gehoord en verinnerlijkt. De 
thuissituatie volledig loslaten is nooit 
gebeurd. 

Typische overtuiging: ‘Ik red het 
niet alleen. Ik mag jou niet verlaten. 
Ik mag jou niet teleurstellen. Ik weet 
niet wat ik wil.’ 

Positieve aspecten: Heeft een sterk 
verlangen naar verbinding en kan 
zeer vervulde relaties hebben. Is ab-
soluut betrouwbaar en loyaal. 

Negatieve aspecten: Stelt zich 
afhankelijk op, geen of zeer wankel 
gevoel van eigenwaarde. 

Beschermingsstrategieën: Praat 
veel goed en mooi om maar niets 
te hoeven veranderen of te moeten 
handelen. Laat dingen gebeuren en 
over zich heen gaan. Geeft soms de 
indruk onverschillig te zijn, maar in 
werkelijkheid voelt ze zich machte-
loos. 

Weg naar geluk: Het type eeuwig 
kind kan dit innerlijke kind het beste 
voorzichtig benaderen, haar moed 
toespreken en zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid laten oefenen. Bij-
voorbeeld om bewust kleine beslis-
singen te nemen om beetje bij beetje 
uit haar schulp te durven komen. 

6. Het vermijdende kind

Als kind heeft het vaak een van de 
ouders als zwak en behoeftig meege-
maakt, voelde zich verantwoordelijk 
voor diens gevoelens of de eisen van 
de ouders vroegen teveel en voelde 
het zich niet in staat om eraan te 
voldoen. 

Typische overtuiging: ‘Alleen zijn is 
veilig. Ik ben waardeloos.’

Positieve aspecten: Is zeer empa-
thisch, meelevend en creatief. 

Negatieve aspecten: Heeft moeite 
om grenzen te stellen en kan zijn 
eigen wensen en behoeftes moeilijk 
uitleven.

Beschermingsstrategieën: Reeds 
als ‘kleine volwassene’ trek je je graag 
terug, omdat de nabijheid van ande-
ren je benauwen. Steeds ben je op de 
vlucht en zodoende voorkom je dat 
anderen te dichtbij kunnen komen. 

Weg naar geluk: Doordat je zo veel 
verantwoordelijkheidsgevoel en crea-
tiviteit hebt kun je in je beroep veel 
bereiken. Ook relaties kunnen goed 
functioneren als je als volwassene 
met je innerlijk kind samenwerkt en 
leert naar haar wensen en behoeftes 
te luisteren. Zo vind je de gezonde 
balans tussen nabijheid en afstand 
die je nodig hebt. 
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7. Het narcistische kind

Al vroeg heeft dit kind geleerd om 
kwetsuren en verwaarlozing door de 
ouders te verdringen of zich ervan 
te dissociëren. Naar de buitenwereld 
toe laat het nooit zien dat thuis iets 
mis is. 

Typische overtuiging: ‘Ik ben waar-
deloos. Ik moet beter mijn best doen. 
Ik mag geen zwakte laten zien.’ 

Positieve aspecten: Is zeer charmant 
en een goede entertainer, kan zeer 
lieftallig zijn, gaat helemaal voor haar 
doelen en bereikt ze ook. 

Negatieve aspecten: Accepteert en 
aanvaard eigen zwaktes en die van 
anderen niet. In het extreme geval 
neiging om anderen scherp te kritise-
ren en zich boven hen te stellen. 

Beschermingsstrategieën: Je 
verdringt en negeert minderwaardig-
heidsgevoelens. Je creëert je leven 
lang een ideaalbeeld van jezelf en 
je bent bijna verslaafd aan succes 
en om het altijd en overal voor het 
zeggen te hebben. 

Weg naar geluk: Als je je intensief 
met je innerlijk kind van dit type be-
zig houd, leer je om zwaktes te laten 
zien en zachter te worden. Dan kun je 
als volwassene ook eens de controle 
afgeven en je gevoelige kant ontdek-
ken, die je zo mist. 

Kies voor jezelf! 
Nu is je kans!

Hoe vond je de test? 
Spannend? 
Eng? 
Bevrijdend? 
Krijg je er energie en inspiratie van? 
Ik hoor het graag.

Ook als je ergens tegenaan loopt of vragen hebt, 
laat het mij even weten. 

Mail dan naar: kathrin@vrouwinkracht.nl
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