PROFESSIONELE
COACH VOOR
IEDEREEN!

BRUISENDE/ZAKEN

CELESTE NOOM IS UNIEK IN HAAR BEGELEIDING ALS: Je bent ook kindercoach.
LIFE- EN LOOPBAANCOACH, HOLISTISCH THERAPEUT EN Wat kun je voor hen betekenen?
“Ouders signaleren soms dat hun kind niet
KINDERCOACH. DAT VRAAGT OM UITLEG! lekker in zijn of haar vel zit maar ze weten

‘Oplossingen
op maat’

Celeste: “Mensen komen bij mij met
loopbaanvraagstukken of problemen in de
privésfeer. Ik kijk altijd naar de mens in zijn
geheel; emotioneel, fysiek, spiritueel en
mentaal. Hierdoor kan ik heel concreet met de
mensen zelf aan de slag en niet met allerlei
externe factoren.
Mensen raken van zichzelf verwijderd
bijvoorbeeld beperkende valse overtuigingen;
een beeld dat ze over zichzelf hebben waaraan
ze denken te moeten voldoen. Hierdoor worden
ze belemmerd in hun vrijheid om keuzes te
maken waar ze zich gelukkig bij voelen.”

niet (meer) hoe ze er mee om moeten gaan.
Ik voer gesprekken met de ouders over de
thuissituatie. Spelenderwijs maak ik ook
contact met het kind om te horen wat hij of
zij vindt en voelt. Vervolgens probeer ik een
brug te slaan tussen de ouders en het kind
en kan ik heel concreet handvatten geven
voor de ouders om thuis beter met hun kind
te communiceren.” Hierdoor ontdekt het
kind zijn eigen kwaliteiten en
mogelijkheden. Dit brengt nieuwe inzichten
waarmee zowel kind als ouders verder
kunnen.

Heb je een speciale methode?
“Ik kijk goed naar wie er tegenover me
zit. Daarnaast werk ik o.a. systemisch
met mensen. Dit houdt in dat ik kijk
naar hun rol thuis of hun rol op de
werkvloer. Door je oorspronkelijke
plaats als kind in jouw gezin kun je
bepaalde patronen ontwikkelen die je
op een plek houden terwijl dat misschien
niet altijd wenselijk of prettig is. Als je
weet dat én waarom je jezelf in een
bepaalde positie manoeuvreert, kun je daar
iets aan veranderen – als je dat wilt.”
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De inspirerende Kindercoach
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