van oplossingsgerichte begeleiding die het kind helpt om blokkades spelenderwijs op te heffen, inzicht te
krijgen in eigen kracht, talenten en vaardigheden. Hierdoor zal het zelfvertrouwen van het kind spontaan
toenemen.
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Kindercoaching kan je kind onder meer vooruit helpen in de volgende situaties: Je kind is onzeker
en/of heeft last van faalangst - is (hoog)gevoelig - is druk, onrustig, heeft moeite met concentreren

gezin

- kan niet omgaan met grenzen - is bang, boos, verdrietig of neerslachtig - heeft AD(H)D of
een vorm van autisme en hoe nu verder? - wordt gepest of laat pestgedrag zien - worstelt
met de scheiding van zijn/haar ouders.
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Tijdens de sessies staan creativiteit, spel, bewustwording en ontspanning centraal. Als
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kindercoach ga ik ervan uit dat kinderen weten waar het juiste antwoord op een ‘probleem’
te vinden is, namelijk in henzelf! Deze antwoorden komen echter niet vanzelf. Daar is iemand bij
nodig die de juiste vragen weet te stellen.
Na een oriënterend gesprek met de ouder(s) zijn er gemiddeld 3 tot 8 sessies met het kind nodig om tot een goed
resultaat te komen. Dit is afhankelijk van de hulpvraag. Tussentijds is er regelmatig contact met de ouder(s) over de
voortgang en bevindingen van de sessies.
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Kindercoaching is voor kinderen van 4 tot 18 jaar en kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het is een vorm

dersteuning waarbij je bereid bent om ook naar jezelf te kijken? Dan is deze vorm van gezinsbegeleiding een juiste
keuze. Als gezinscoach zoek ik samen met jou als ouder en/of meerdere gezinsleden, naar eventuele knelpunten. Wat
willen jullie bereiken en wat willen jullie anders? De eigen kwaliteiten en mogelijkheden van jou als ouder en je kind
worden (her)ontdekt. Op die manier wordt er gezocht naar een oplossing voor het probleem. Kleine veranderingen
in de dagelijkse routine van het gezin kunnen grote veranderingen teweeg brengen. Dit alles met als resultaat meer
harmonie in het gezin!
Heb je interesse of vragen, neem dan gerust contact met mij op. Er zijn géén lange wachtlijsten. Mijn aanpak is
maat- en doelgericht.

Henriëtte Kok
Kind & Gezinscoach
t: 06 29 13 73 67
e: hae.kok@gmail.com
Centrum Diálogo Sittard
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Heb je als ouder vragen met betrekking tot het gedrag en/of de opvoeding van je kind en zoek je professionele on-

