
Interview met de maker van het OpvoedPartySpel 
  
Kan je jezelf even voorstellen? 
Mijn naam is Katrien Laane (1963), trainer en pedagoog en initiatiefnemer van Lunamare. 
Lunamare is een bedrijf gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat. Een onderdeel 
van Lunamare is de OpvoedParty. Ik ben moeder van 3 dochters van 18, 18 en bijna 16. Een 
huis vol pubers dus  
 
Hoe ben je op het idee gekomen om een OpvoedParty Spel te ontwikkelen? 
Het heeft voor mij persoonlijk een lange geschiedenis. Het eerste zaadje is gezaaid toen ik in 
1995 in een achterstandswijk werkte waar ik bij Turkse ouders thuis, met veel thee en 
baklava, lotgenotenbijeenkomsten over opvoeding organiseerde. Dat beeld en de impact van 
die bijeenkomsten ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ik heb het naar deze tijd vertaald en in 
een nieuw jasje gestoken: de OpvoedParty.  
 
Bij de start van mijn bedrijf (2006) heb ik de OpvoedParty op mijn website gezet en 
gekoesterd, totdat een journaliste over een OpvoedParty wilde schrijven. Dat artikel is 
januari 2010 verschenen in Trouw en daarna is het snel gegaan. Ik heb van allerlei ideeën 
gehad tot en met complete speelkoffers aan toe, maar uiteindelijk is gereduceerd tot een 
klein doosje met kaartjes met gespreksonderwerpen, die net iets meer oproepen dan een 
“gesprek aan het hek”. Een fris vormgegeven en betaalbaar setje kaarten als hulpmiddel om 
een OpvoedParty te kunnen geven. 
 
Kan je uitleggen wat een OpvoedParty precies is? 
Uitgangspunt is dat alle ouders regelmatig vragen hebben over de dagelijkse opvoeding. Die 
heb ik zelf ook. Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur, waar in klein 
gezelschap (5 tot 10 deelnemers) onder deskundige leiding met elkaar wordt gediscussieerd 
over één of meerdere opvoedingsthema’s of -dilemma’s naar keuze. Doel is een goed 
gesprek te voeren vanuit de eigenWIJSheid van ouders, niet vanuit de deskundigheid van de 
begeleider. Het is eigenlijk een lotgenotencontact voor opvoeders. Basisidee is dat iedere 
oudere zijn/haar best doet om er wat van te maken. Ouders vinden het leerzaam, prettig en 
verfrissend is om dagelijkse dilemma’s met andere opvoeders te delen. “Samen opvoeden is 
leuker dan alleen” is niet voor niets de ondertitel van de OpvoedParty. 
  
Hoe lang bestaat het OpvoedPartySpel al? 
Nog niet zo lang. Het eerste OpvoedPartySpel is in augustus 2010 op de markt gekomen. 

Inmiddels zijn er zo’n 500 verspreid door heel Nederland en België en zelfs de Antillen  
Sinds vorige week is de tweede editie van het OpvoedPartySpel basis gelanceerd. In een 
geheel nieuw, duurzamer en platter doosje. Misschien nog wel mooier dan de eerste editie.  
 
Kan iedereen een OpvoedParty geven? 
In het begin kreeg ik van ouders wel eens de vraag: “Kan ik het OpvoedPartySpel aan mijn 
schoonzusje voor Kerst geven, ze heeft nogal moeite met de opvoeding?”. Lief bedoeld maar 
de stellingen die erin staan zijn soms toch wel heftig. Een bepaalde mate van professionele 
begeleiding is dan wel gewenst. Inmiddels heb ik wel ervaring met ouders die de 
trainersbijeenkomst bij mij hebben gevolgd en daarna kunnen ze prima aan de slag ermee.  
 
Het fijnste is als de begeleider zelf ook ouders van dienst kan zijn als er meer dan een 
alledaagse vraag speelt. Dus affiniteit met opvoedingsondersteuning en ervaring met 
groepen is zeker een pre. Maar de allerbelangrijkste kwaliteit die een 
OpvoedPartySpelbegeleider moet bezitten is een oordeelvrij luisterend oor. Want een goed 
gesprek is het gevolg van het luisteren, niet van het spreken. 

http://mandypijl.nl/artikelen/de-moed-om-over-opvoeden-te-praten.pdf


  
Hoeveel ouders kunnen er mee doen? 
Per bijeenkomst adviseer ik om 5 tot 10 ouders uit te nodigen. Met meer mensen wordt het 
voor sommigen al weer lastiger om te praten. Juist de kleinschaligheid wekt vertrouwen en 
geeft iedereen de gelegenheid zijn/haar zegje te kunnen doen.  
 
Ik heb ooit een thema-avond op een middelbare school gehouden over pubers en heb toen 
een OpvoedParty gehouden met meer dan 120 mensen. Maar ook daar hanteerde ik 
subgroepjes van 5-8 personen, waarin gediscussieerd kon worden met elkaar. Dat was een 
groot succes moet ik zeggen.  
  
Hoe reageren ouders na afloop? 
Opgelucht, blij dat ze het gedaan hebben, voldaan en tevreden. Waardevol om te delen met 
elkaar. Ik heb het nog niet meegemaakt dat ouders spijt hadden van hun komst.  
  
Wat vind je het mooiste aan het OpvoedPartySpel? 
Dat het er ten eerste heel mooi uitziet dankzij de vormgeving van Petra Klerkx. En ten 
tweede dat het concept zo eenvoudig is: het basisspel omvat zo ongeveer alle denkbare  
dagelijkse thema’s waar opvoeders tegenaan lopen. Ik hou van die eenvoud. Het is heel 
bijzonder dat deze eenvoud nu uitgroeit tot een groots verspreid concept. Tot slot: het voelt 
als een boek. Heel mijn gedachtegoed over opvoeden zit in dit spel verpakt, alleen dit is een 
boek waar je nog over kan discussiëren. Dat maakt het tot een groeiend dynamisch geheel 
dat voor alle opvoeders bereikbaar is.  
 
I have a dream: dat als ik oma ben dat het dan heel normaal is om af en toe een 
OpvoedParty te bezoeken in de wijk waar je woont. Net zo normaal als een bezoek aan een 
consultatiebureau of zwangerschapsyoga nu is.  
  
Sinds kort is er ook een Multi Culti OpvoedPartySpel, kan je hier iets over 
vertellen? 
Jazeker! Afgelopen zomer (2012) is het MultiCultiOpvoedPartySpel gelanceerd. Een spel over 
opvoeden in 2 culturen. Want er zijn heel wat kinderen in NL die opgroeien in gemengde 
huwelijken of bij van oorsprong allochtone ouders. Deze ouders hebben heel specifieke 
opvoedingsvragen en –dilemma’s. Soms zijn de stellingen iets milder geformuleerd. Dus er 
staat dan niet: “je vindt je zoon in coma op de alcoholpoli” maar “over alcohol praten brengt 
onze kinderen op slechte ideeën”. Voel je het verschil?  
 
Dit spel is iets dunner dan de basiseditie. Van de strook papier die toch al door de drukkerij 
heen ging heb ik de OpvoedKikkertjes gemaakt. 40 kleine spreukjes over opvoeden in een 
prachtig doosje: ter inspiratie of ter overweging. Om te ontvangen of als (kraam)cadeau te 
geven. Om iedere dag te starten met een glimlach. Voor alle mensen die van kinderen 
houden!  
 
Goed nieuws: Ik ben voornemens om dit jaar nog een AltijdWatSpel te ontwerpen en op de 
markt te brengen. Over het opvoeden van kinderen met een ernstig (chronisch) ziek kind. 
Want dat vraagt heel specifieke vaardigheden van ouders. En als er één doelgroep in NL is 
die enorm veel behoefte heeft aan steun van andere opvoeders, dan zijn het wel ouders van 
kinderen waar AltijdWat mee aan de hand is.  
 
Waar in Nederland worden OpvoedParty’s gegeven? 
De OpvoedPartyVlek is zich al aardig aan het uitbreiden. Er zijn een kleine 100 mensen 
getraind door mij in het geven van OpvoedParty’s. Een deel daarvan is te vinden op mijn 

http://www.petraklerkx.nl/
http://opvoedparty.nl/opvoedkikkertjes/


website. Maar er zijn bijna 500 spellen in Nederland verspreid, waarvan een groot deel ook 
in min of meerdere mate gebruikt wordt. Veel Welzijn- en Zorgorganisaties hebben de 
OpvoedParty in huis. Ook in de Centra voor Jeugd en Gezin en het Onderwijs is de 
OpvoedParty in opkomst. 
  
Hoe kan je je aanmelden / opgeven als je bij jou thuis een OpvoedParty wilt? 
Ik geef zelf af en toe een open OpvoedParty. De eerstvolgende is op dinsdag 18 juni van 

19.30 – 21.30 uur in Utrecht. Opgeven kan via katrien@lunamare.nu  Ik kan je ook vertellen 

waar bij jou in de buurt mensen zijn die OpvoedParty’s organiseren of kunnen geven. 

Meestal mag de gastvrouw zelf gratis meedoen en het tijdstip bepalen, dus dat is mooi 

meegenomen! Ben jij de volgende gastheer/-vrouw in jouw buurt? 
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