Doordat ik van clienten steeds meer de vraag kreeg of ik ook hun kind wilde
begeleiden, was het voor mij een logische stap om, van holistisch therapeut en
loopbaancoach, de opleiding tot kindercoach te volgen.

COLUMN

Ga jij mee op ontdekkingsreis?
Voor kinderen en jeugd vanaf 9 jaar.

Doordat ik van clienten steeds meer de vraag kreeg of ik ook hun kind
wilde begeleiden, was het voor mij een logische stap om, van holistisch
therapeut en loopbaancoach, de opleiding tot kindercoach te volgen.
Kinderen vind ik enorm boeiende wezens.
Ze zijn als een spiegel voor de ouders, wat soms behoorlijk confronterend
kan zijn. Door hun kinderlogica weten ze je altijd te verrassen! Met een
scherpe opmerking weten ze je aan het lachen te maken of het zorgt
ervoor dat je met een mond vol tanden staat.
Ze hebben haarscherp door hoe de verhouding in het gezin is. Hierdoor
weten ze slim en soms manipulatief in te spelen op de ouders, om te
krijgen waar ze behoefte aan hebben.
Doordat kinderen op jonge leeftijd nog een beperkte woordenschat
hebben en de hersenen nog niet zijn volgroeid, zal een kind zich
voornamelijk uitten door middel van gedrag. Dit zetten kinderen in om
gehoord en begrepen te worden.
Helaas werkt het gedrag niet altijd op de gewenste manier en kan er
wrijving ontstaan tussen ouder en kind. Het is ook best lastig om gedrag
te ontcijferen, bij zowel kinderen als volwassenen.

De inspirerende Kindercoach
WWW.ETHISCHKOMPAS.NL
WWW.DEINSPIRERENDEKINDERCOACH.NL

Door diverse situaties kan je kind uit balans
raken. En dan kan een steuntje in de rug heel
fijn zijn.
Deze tijdelijke ondersteuning kan ik bieden.
Ik werk met inspirerende werkvormen, die op
een rustgevende manier de benodigde
informatie geven over je kind, het thema dat
speelt en de hulpvraag.
Als ouder ben je van harte welkom om mee te
doen!
“KinderCoaching is oplossingsgerichte
begeleiding voor kind en ouders.”

