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De 7 eigenschappen van Covey voor opvoeders en kinderen 
- achtergrondartikel - 

 

 
Stephen Covey schreef meerdere boeken over persoonlijk leiderschap,  

die wereldwijd door honderdduizenden mensen gelezen worden.  
Minder bekend is dat hij deze eigenschappen ook betrok op de opvoeding. 

In zijn boek De zeven eigenschappen van effectieve families  
geeft hij handreikingen voor het gezinsleven. 

Ook voor kinderen geven deze 7 eigenschappen of gewoonten  
waardevolle bagage voor het leven in deze tijd. 

 
 

In dit artikel: 
I. Wat zijn de 7 eigenschappen van Covey voor gezinnen? 
II. Hoe kun je deze 7 eigenschappen (of gewoonten) overdragen aan je kinderen? 
III. Zijn de 7 eigenschappen van Covey Bijbels te onderbouwen? 

 

 
 

I. De 7 eigenschappen van Covey voor gezinnen 
 

1. Wees proactief 
Proactief zijn wil zeggen dat je ervoor kiest om je te laten leiden door principes en waarden 
in plaats van je te laten leiden door emoties of omstandigheden. Het benadrukt de 
verantwoordelijkheid die ieder gezinslid heeft. Covey noemt de metafoor van de emotionele 
bankrekening, die staat voor de kwaliteit van de relatie die je hebt met anderen. Door 
proactief dingen te doen, wordt er een 
‘storting’ gedaan die het vertrouwen 
binnen de relatie bevordert. Door 
reactief te zijn (het tegenovergestelde 
van proactief), doe je een ‘opname’ met 
als gevolg dat het vertrouwen 

vermindert. Door als opvoeders echt te 
luisteren, waardering te hebben en uit 
te spreken, erkenning te geven en 
positieve bevestiging te geven, zal het ‘saldo’ van vertrouwen op de emotionele 
bankrekening zeker oplopen. Een klein aardig gebaar of woord zoals een briefje in de 
broodtrommel of een sms zijn stortingen die een positief effect hebben op de ontwikkeling 
van het vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Ook het geven van een oprecht 
compliment en excuses maken zijn voorbeelden. ‘Zorgvuldig, voortdurend en vriendelijk veel 
kleine dingen doen is niet iets kleins’, aldus Covey. Het toepassen van de eigenschap Wees 
proactief binnen het gezin is de sleutel tot alle volgende eigenschappen. 
 
 

‘Vaak kwam ik erg moe thuis uit mijn werk. Het 

gevolg was dat ik heel kritisch en beschuldi-
gend was naar mijn vrouw en dochter. Toen ik 
hoorde van de emotionele bankrekening, gaf 
me dat een enorme schok. Nu ik gaandeweg 
meer positieve belangstelling toon en er voor 

kies om meer tijd voor mijn vrouw en dochter 
te hebben, gaat het steeds beter.’  
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2. Begin met het doel voor ogen 
Een gezin dat de eindbestemming 
duidelijk voor ogen heeft, zal dat van 
invloed laten zijn op alle beslissingen 
onderweg. Covey pleit voor het 
formuleren van een ‘gezinsmissie’. Een 

gezinsmissie is ‘een gecombineerde, 
samengebundelde verwoording van 
waar het in jullie gezin om draait – wat 
jullie echt willen doen en zijn – en van 
de principes die jullie als gezin hoog in 
het vaandel hebben’. Bij de missie is het proces van de totstandkoming net zo belangrijk als 
het resultaat. Het gaat er om dat er een ‘gezinskoers’ ontstaat. Dat kan een officieel 
document zijn, maar ook een symbool, iets creatiefs of een enkel woord kan de gezinsmissie 
weergeven.   
 

 
3. Belangrijke zaken eerst 

Deze derde eigenschap heeft te maken met de 
discipline om naar de gezinsmissie te leven. Covey: 
‘De rol van ouders is een unieke rol, een heilig 
rentmeesterschap in het leven. Zou er werkelijk iets 
zijn dat zwaarder weegt dan het goed vervullen van 
dat rentmeesterschap?’ Om het gezin de plaats te 
geven die haar toekomt, kan het helpen om 
zogenaamde gezinsrituelen in te voeren. Stel 
wekelijkse gezinsmomenten en één-op-één-
momenten in waarin het gaat om het vervullen van 
godsdienstige, mentale, fysieke en sociale 

behoeften. Door middel van een gezinskalender kunnen dergelijke momenten ook 

daadwerkelijke een plaats krijgen.  
 
 

4. Denk win–win  
Het stimuleren van een win–winmentaliteit is een 
duurzame manier van met elkaar omgaan. Het 
draait daarbij om de vraag: ben je bereid om samen 
naar een oplossing te zoeken die beter is dan de 
oplossingen die wij op dit moment individueel 
aandragen? Een win-winsituatie kan alleen tot 
stand komen in het licht van het geheel van alle 
eigenschappen. Het laat zien dat het in het gezin 
gaat om ‘wij’ en niet om ‘ik’.  
 
 
 
 

‘Samen met mijn vrouw schreef ik aan onze vier 

tieners een brief met de vraag of ze ter 
voorbereiding op de vakantie wilden nadenken 

over wat voor hen het belangrijkste was om een 
fijn gezin te zijn. Het resultaat was verbluffend! 
Onze familienaam Wassink heeft een extra 

dimensie gekregen: Waarheid, Actief, Soms 
Serieus, Iedereen (is) Nodig, Klaarstaan.’  

 
 

‘Sinds we elke maand voor alle 
gezinsleden een apart moment op 
de kalender hebben staan, is de 
relatie sterk verdiept. Samen met 
het betreffende kind zoeken we 
naar een passende invulling. In 
ieder geval is een vast onderdeel 
van het gezamenlijke moment om 
samen in gebed te gaan.’ 
 

‘Toen ons gezin uit peuters en 
tieners bestond, wonnen altijd de 
oudsten. Tot we op het idee kwamen 
om alle scores bij elkaar op te tellen 
en samen een gezinsdoelstelling van 
50 gezinspunten gingen proberen te 
halen. Die eerste keer dat de grens 
van 50 gp’s werd gehaald, aten we 
sorbets!’ 
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5. Eerst begrijpen… dan begrepen worden 
De kern van deze vijfde eigenschap is een letterlijk en figuurlijk openhartig gezinsleven. 
Hechte, waardevolle gezinsrelaties zijn niet mogelijk als je elkaar niet begrijpt. Het proberen 

te begrijpen van de ander is een fundamentele 
‘storting’. Als je begrijpt, oordeel je niet. Omdat 
ieder gezinslid uniek is, heeft elke persoon liefde 

nodig op zijn of haar speciale manier. Stortingen 
kun je daarom alleen doen als je iemands taal 
van liefde begrijpt en spreekt. Door te begrijpen 
ontstaat een warme, zorgzame, 
ondersteunende, stimulerende omgeving. Dat is 
het belangrijkste dat je voor je gezin kunt doen. 

Door invoelend te luisteren binnen de kaders van de ander word je een ‘waarheidsgetrouwe 
vertaler’. Dat geeft de basis ‘om begrepen te worden’ als je feedback geeft . Bij deze 
eigenschap is het de volgorde die de doorslag geeft. Het gaat niet alleen om wat je doet, 
maar ook waarom en wanneer.   
 
 

6. Synergie 
Synergie komt voort uit wederzijds respect (win-win) en wederzijds begrip (eerst 
begrijpen…) en bestaat uit creatieve samenwerking. Synergie is het moment van wederzijdse 
kwetsbaarheid. Twee ‘partijen’ maken iets nieuws 
in plaats van een compromis. De sleutel tot 
synergie is het waarderen van verschillen. In plaats 
dat verschillen irritatie geven, leiden ze tot 
bewondering. Je moet oprecht kunnen zeggen: het 
feit dat we verschillende meningen hebben, maakt 
onze relatie sterker en niet zwakker. De sleutel tot 
je gezinscultuur is in feite de manier waarop je 
omgaat met het kind dat jou het meest op de proef 

stelt.  
 
 

7. Houd de zaag scherp 
Het is belangrijk dat elk gezin er tijd voor uittrekt om zichzelf op fysiek, sociaal, mentaal en 

godsdienstig gebied te bezinnen en te 
vernieuwen. Gezinsdiners en gezinsvakanties, 
verjaardagen en feestdagen zijn voorbeelden van 
momenten van gezinsvernieuwing. Het geeft 
momenten van samen geloven, samen leren, 
samen werken, samen anderen helpen en samen 
plezier hebben. Het invoeren van dergelijke 
tradities in de gezinscultuur werkt helend voor 
iedereen. Alle andere eigenschappen komen aan 

bod. Daarom is het scherp houden van de zaag de meest bepalende eigenschap in het leven.  
 

Dit artikel is geschreven voor GezinsGids door D. Kloosterman n.a.v. De zeven eigenschappen van effectieve families van 
Stephen R. Covey. Uitgeverij Business Contact. ISBN 9789047000365 en met toestemming overgenomen.  

‘Een paar jaar geleden lagen onze twee 
tienerzonen vaak met elkaar overhoop. 
Deze eigenschap zou de sleutel wel 
eens kunnen zijn. Bij de volgende ruzie 
dwongen we de jongens naar elkaars 
verhaal te luisteren en de woorden van 
de ander te herhalen. Het duurde drie 
kwartier, maar dat was het wel waard!’ 
 

‘Het waren heerlijke ijsjes. Toen het 

ijsje op was, vroeg ik of ze hun 
stokje door midden konden breken. 

Dat zou zeker lukken! En als we ze 
op elkaar zouden leggen, lukt het 
dan ook? Allemaal probeerden ze 

het en het lukte niet. Les: samen 
zijn we sterker dan ieder voor zich.’ 
 

‘Ik heb pas een grote tafel met stoelen 
gekocht. Iedereen zegt: „Waarom? Je 
bent toch alleen?”   
Ik zeg: „Je weet niet waarvoor deze 
tafel er staat. Hij is voor het samenzijn 
van mijn familie. Mijn moeder kan niet 
meer koken; mijn broer is gescheiden 
en bij mijn zus past het niet.”’ 
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II. De 7 eigenschappen van Covey aan kinderen en jongeren overdragen 
 

Je ziet veel kinderen en jongeren verdrinken in deze samenleving vol informatiestromen. 
De 7 eigenschappen van Covey kunnen helpen om het doel voor ogen te houden 

en te leven met Gods Woord als Kompas. 
 

1. Boeken van Sean Covey 
Sean Covey, de zoon van Stephen R. Covey probeert het gedachtegoed van zijn vader 
toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren, zodat ook zij zich bepaalde vaardigheden 
die in het leven belangrijk zijn eigen kunnen maken. Het is ontzettend jammer dat deze 
boeken bastaardvloeken, grof taalgebruik en wereldse voorbeelden niet schuwen. Willen 
christelijke opvoeders ze gebruiken, dan is het nodig dat ze eerst met een zwarte stift door 
het boek gaan. De levensvaardigheden die duidelijk worden uitgelegd zijn wel het doorgeven 

waard. Na elk hoofdstuk in het prentenboek staat een ‘ouderhoekje’ met tips om de 
eigenschappen aan kinderen uit te leggen, vragen om samen over te praten en 
handreikingen om de eigenschappen in praktijk te brengen.  
Kinderen:  
De zeven eigenschappen van happy kids, Uitg. Business Contact, ISBN9789047002192 
Jongeren:  
Zeven eigenschappen die jou succesvol maken! Uitg. Business Contact, ISBN 9789025424510 
 

2. Leren leidinggeven aan jezelf 
In deze tijd vol prikkels, beelden en informatie is het belangrijk om keuzes te maken. Je kunt 
niet alles. Daarom is het belangrijk om kinderen te leren leidinggeven aan zichzelf. Dat leren 
ze niet meer als ze 12 jaar zijn (dan komt het wel vaak openbaar wanneer ze het niet geleerd 
hebben), maar dat begint al als ze 2 jaar zijn. Belangrijke elementen uit de opvoeding (zoals 

kinderen zelfbeheersing, naastenliefde, verantwoordelijkheid en een evenwichtige 
tijdsbesteding leren) zijn in de zeven gewoonten verpakt. Voor basisscholen is er een 
speciaal pakket om hier met kinderen aandacht aan te geven: ‘The Leader in Me’. In deze 
titel klinkt al iets door van hoe het materiaal ingezet wordt: seculier - kinderen houvast leren 
zoeken in zichzelf. Dat is jammer, want het materiaal leent zich er goed voor om het Bijbels 
te onderbouwen en zo vanuit Bijbelse uitgangspunten aan kinderen over te dragen.  
 

3. Gezinsmomenten van BijbelsOpvoeden 
BijbelsOpvoeden heeft hiervoor materiaal gemaakt om opvoeders handreikingen te geven 
om de 7 eigenschappen van Covey aan kinderen en jongeren (8-18 jaar) over te dragen. Je 
vindt bij elke eigenschap een Bijbelgedeelte om te lezen met vragen om te bespreken en een 
creatieve verwerking om de eigenschap te oefenen en te onthouden. Ook is er bij elke 
eigenschap een kaartje gemaakt die je als geheugensteun kunt neerzetten of ophangen. 
Deze serie gezinsmomenten is heel geschikt voor bijvoorbeeld een zomervakantie, maar kan 

ook als objectlessen in het onderwijs ingezet worden. Je kunt de serie hier vinden: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/persoonsvorming-zeven-leefregels-van-covey-2/ 
 
 

  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/persoonsvorming-zeven-leefregels-van-covey-2/
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III. Zijn de 7 eigenschappen van Covey Bijbels te onderbouwen? 
 

Vanuit christelijke hoek klinken er kritische geluiden op het gedachtengoed van Covey. 
Hoe moeten wie hiermee omgaan? 

 
Covey is een Mormoon met een brede blik. Hem wordt door christenen verweten het 
Evangelie niet op waarde te schatten en New-Age-achtige elementen in zijn theorie te 
hebben. Kritiek op Covey vind je onder andere samengevat in dit artikel: 
https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-onderwijs/weid-mijn-lammeren-de-misleiding-van-
covey/ 
 
Niet alle christenen vinden dat Covey daarom verdacht hoeft te worden. Met ds. Terreehorst 
(HHK) ben ik van mening dat er veel waarheid in de 7 eigenschappen van Covey zit en dat hij 
patronen benoemd die God in Zijn schepping heeft gelegd. In deze tijd van prikkels kunnen 
de eigenschappen van Covey enorm helpen om Bijbels te leven en jezelf te focussen op waar 
het om gaat. “Een stevige christelijke doordenking en Bijbelse correctie is hierbij wel nodig 
als aanvulling,” schrijft ds. G. Terreehorst terecht. Je vindt zijn recensie hier: 
https://gkterreehorst.wordpress.com/2016/10/10/stephen-r-covey-de-zeven-
eigenschappen-van-effectief-leiderschap/ 
 
Dat het mogelijk is om het gedachtegoed van Covey te verbinden aan de Bijbel lees je hier: 
http://christelijkefilosofie.blogspot.com/search?q=covey 
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