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Casus Luca
Om jou een beeld te geven van de mogelijkheden die je met ons opvoedtraject hebt, laten
we je met een casus zien welke kennis, handvatten en tips je met het opvoedtraject krijgt.
Sem heeft gebruik gemaakt van het opvoed & coach traject met e-mail ondersteuning.
Lees hier het verhaal van Sem, de papa van Luca en ervaar wat het traject voor hem heeft
betekend.
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Luca
“Mijn naam is Sem 43 jaar en ben sinds twee jaar gescheiden en ben voor mijn zoon Luca
(net 5 jaar geworden deze maand) op zoek naar hulp om hem een steuntje in de rug te
geven. Hij is erg lief, aanhankelijk en afhankelijk en daar maak ik mij ernstig zorgen over. Ik
weet niet goed wat te doen. Hij vraagt meerdere keren per dag als ik even weg loop, waar ga
je heen en waar is Papa? En sinds september merk ik dat de faalangstige trekjes die bij de
kleutergroep al vastgesteld werden meer en meer opduiken.
Daarnaast heeft hij bronchitis en is hij snel onzeker en vooral angstig en kan ik maar niet
ontdekken waar dat vandaan komt. Hij knarst af en toe met zijn tanden 's nachts, wellicht
dat stress en een opbouw van spanning door de scheiding een oorzaak is?
Daarbij slaap ik 's nachts bij hem in zijn bed en heb hier al eens een slaaptherapie voor
geprobeerd, maar dat vond ik te zielig en hierom hebben we het niet doorgezet.
Ik zou dus graag een afspraak maken om te kijken of we bij u aan het juiste adres zijn om
mijn zoontje te helpen.”
Ten eerste gaan we in het traject heel goed kijken wat precies de hulpvraag is en waar je
handvatten in wenst te krijgen. Net als Sem ontvang je een persoonlijk werkboek. Dit
werkboek helpt je helder te krijgen waar de oorzaak van jouw hulpvraag ligt en hoe je dit
met kennis en inzicht kunt oplossen.
Het doel is zicht krijgen op de onderliggende oorzaak en dat kan alleen helder worden als de
focus blijft op de hulpvraag, dit komt dan ook steeds terug in de vragen als reminder.
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De hulpvraag
De hulpvraag van papa Sem voor zijn zoon Luca is:
Luca mag uitgenodigd worden om meer dingen zelf te doen, zelf te pakken en te ondernemen
met als resultaat dat Luca meer zelfvertrouwen krijgt, minder angstig wordt en beter zal
gaan slapen. Sem wenst hier handvatten voor te ontvangen hoe hij Luca dit kan geven.
Nu we een centrering van de hulpvraag hebben gemaakt, hebben we een doel gecreëerd:
Het ontvangen van handvatten middels kennis, praktische tips, inzicht en bewustwording
in zijn manier van opvoeden.

Als een kind zich veilig voelt
dan kan het opgroeien
in vertrouwen en tevredenheid
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Stap 1. Gedrag
In de lessen van het traject leert Sem dat normen en waarden worden doorgegeven van
generatie op generatie. Wij noemen dit ook wel (familie)systemisch. Dit maakt dat
opeenvolgende generaties vaak op elkaar lijken in ideeën, gevoelens en gedrag.
Sem heeft inzicht in welke normen en waarden hij heeft meegenomen uit zijn opvoeding die
nu een rol spelen in relatie tot de hulpvraag.
Opvallend is de bezorgdheid die er heerst tussen vader en Luca, ze lijken niet dezelfde taal te
spreken en dat frustreert vader mateloos. Hij voelt zich machteloos in relatie tot de
onzekerheid van zijn zoon.
Sem is zelf opgegroeid zonder vader en wil het in relatie tot zijn zoon meer dan goed doen.
Dat maakt dat vader getriggerd is. Hij doet zo zijn best, hoe kan Luca dan kampen met
faalangst en de andere klachten?
In het opvoed en coach traject ervaart de papa van Luca zijn eerste inzicht: bezorgdheid is
goed en tegelijkertijd kan dit ook beperkend zijn voor zijn zoon.

Great things
never came
from comfort zones
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Stap 2. Opvoeden
Sem leert in de volgende lessen dat de rol van ouder zijn één van de moeilijkste rollen is die
hij zal moeten ontwikkelen gedurende zijn leven. Wellicht herken jij dat ook wel. Er is
nergens een handboek die je uitlegt hoe je een goede ouder kunt zijn. Er worden wel boeken
over geschreven maar deze dekken zelden de lading. Het hebben van een kind omvat
tenslotte extreem geluk, maar onder andere ook constante inspanning wat betreft hun
opvoeding en persoonlijke groei.
Sem krijgt in deze module inzicht dat hij als papa de grootste invloed op Luca heeft en krijgt
handvatten op het gebied van consequent zijn en grenzen stellen. De houding en
overtuigingen van Sem zijn belangrijk voor Luca. Het gaat om wat Sem doet, niet om wat hij
zegt.
Luca is erg lief, aanhankelijk en afhankelijk. Een kind van vijf jaar loopt normaliter al de route
naar zelfstandigheid. Luca zou meer dingen zelf mogen doen. Het is voor de ontwikkeling
van Luca belangrijk dat Sem zijn bezorgdheid om gaat zetten in vertrouwen. Vertrouwen dat
Luca dingen zelf kan, vertrouwen op het feit dat Luca ook sterk genoeg is om taakjes te
volbrengen met als resultaat dat Luca meer zelfvertrouwen krijgt, minder angstig wordt en
beter zal gaan slapen.
Kinderen groeien letterlijk door dingen zelf te doen. Zo ontdekken zij dingen waarvan ze zelf
niet wisten dat ze het konden. Als Sem zijn zoon Luca aanmoediging geeft, zal Luca zichzelf
ontwikkelen.

Hoe kan vader Luca meer vertrouwen geven?
Door Luca meer te vertrouwen en hem meer los te laten. Luca is door omstandigheden
afhankelijk van zijn vader geworden. Dat laat zich zien in het feit dat hij bij iedere stap die
vader opzij zet vraagt: “Waar ga je heen? Waar is papa?” Het is in deze belangrijk een veilige
verbinding tussen Sem en Luca op te bouwen.
Sem zal Luca in ‘doen en laten’, meer vrij moeten laten. Zo zal de band tussen vader en Luca
sterker worden juist omdat Sem hem op die manier de ruimte geeft om de ongezonde
afhankelijkheid los te laten en de verbinding te versterken. Hierdoor kan Luca groeien en in
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zijn eigen kracht komen.

Consequent zijn: hoe doe je dat?
In het traject leert Sem het belang van grenzen stellen. Sem ervaart het als lastig om altijd
maar consequent te zijn en wellicht herken jij dit ook. Het is ook niet altijd lang zo simpel om
consequent te zijn, en al helemaal niet als je van huis uit heel makkelijk bent. Of als je na
een paar nachten een keer of zes je bed uit moet voor een huilend kind en je jouw kind
uiteindelijk toch bij je in bed neemt omdat je zelf echt kapot bent. Dat is inderdaad
misschien makkelijker op de korte termijn en zeker niet op de lange termijn.
We werken met veel ouders die kampen met kinderen die slaapklachten hebben. Duidelijke
regels en afspraken in combinatie met hulpbronnen helpen altijd.
In deze stap leer je net als Sem alles over het stellen van grenzen en krijg je net als Sem de
handvatten om dit binnen jouw opvoeding vorm te geven. Zo hanteert Sem nu een vast bed
ritueel voor Luca en slaapt Luca inmiddels goed en rustig.
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Stap 3. Holistisch opvoeden en
hulpbronnen
Bij het holistisch coachen gaan we er vanuit dat iedereen onbewust weet wat hij nodig heeft.
Ieder mens heeft een zelfhelend vermogen en vanuit de holistische visie werken we dan ook
met mooie hulpbronnen.
In stap 3 doet Sem kennis op over het constitutiebeeld, het voorkeurselement en
temperament van zijn zoon, en leert hij begrijpen wat Luca van hem vraagt en nodig heeft.
Door zicht te krijgen op de bijbehorende kwaliteiten en de hindernissen, heeft Sem nu de
mogelijkheid om op een positieve manier bij Luca aan te sluiten. Dit leer jij ook herkennen
en je ontvangt alle inzichten, tools en hulpbronnen die je hierbij kunt gaan inzetten voor
jouw kind en voor jezelf!

Hulpbronnen
Om er achter te komen welke olie ondersteunend is voor het proces waar Luca in zit, kunnen
we gebruik maken van de DOW-techniek (Diep Onbewust Weten) d.m.v. het trekken van een
aromakaartje. Luca trekt het aromakaartje Citroen en hij ervaart de geur als “lekker”.
Citroen bio etherische olie is een zeer breed inzetbare olie. De geur van citroen is
verkwikkend, versterkend en opwarmend.
Wanneer de papa van Sem de eigenschappen van de olie leest ervaart hij verbaasd dat de
olie zeer passend is. Met name de zin: de citroenolie heeft de kwaliteit twijfel te verdrijven en
het vertrouwen te vergroten, vindt hij heel toepasselijk.
Voor Luca wordt de wrijfolie (hulpbron) ingezet voor het slapen gaan. Op die manier wordt
er een moment van rust, contact en verbinding gecreëerd. Luca mag tijdens het inwrijven
van de voeten vertellen wat hij heeft meegemaakt die dag zodat hij de dag echt los kan laten
voor hij gaat slapen. Naast de wrijfolie wordt voor Luca een geursteenmuisje op zijn kamer
gezet omdat hij positief reageert op de geur. Tevens is het fijn om een prettige sfeer te
creëren met meer vertrouwen aangezien hij moeizaam alleen kan slapen.
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Stap 4. Spiegelen
Sem leert dat Luca spiegelgedrag vertoont. Luca spiegelt gedrag en laat op deze manier zien
waar Sem nog onverwerkte pijn of emoties heeft zitten. Sem voelt zich namelijk machteloos
in relatie tot de onzekerheid van zijn zoon.
Sem is zelf opgegroeid zonder vader en wil het in relatie tot zijn zoon meer dan goed doen.
Dat maakt dat vader getriggerd is. In opvoed en coach traject wordt dit naar de oppervlakte
gehaald en gaat Sem een stuk zelfreflectie in, het opgroeien zonder een vaderfiguur in zijn
leven heeft hij als gemis en tekort ervaren.
Door deze zelfreflectie neemt Sem verantwoordelijkheid voor zijn eigen proces en pakt dit
op. Luca hoeft dit niet meer te spiegelen middels zijn gedrag.
Binnen het traject leer je net als Sem te kijken naar het spiegelgedrag van je kind en jouw rol
hierin. Er is veel ruimte en aandacht voor zelfreflectie. Je kiest jouw eigen vorm. Doorloop je
het traject met ondersteuning van het werkboek of kies je voor de mogelijkheid om vragen
op de mail te stellen? Ook is er de optie om acht sessies te kiezen bij het opvoed en coach
traject. Het is allemaal mogelijk.
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Stap 5. Communicatie
In stap 5 van het traject leert Sem alles over communicatie en effectieve technieken om op
een positieve wijze te communiceren met Luca.
Het loslaten van Luca mag begeleid worden. Sem mag dit meenemen in communicatie,
houding en handelen. Praktisch houdt dit in dat hij tegen Luca zegt waar hij naar toe gaat. Zo
weet Luca waar zijn papa is, dit geeft hem rust en hierdoor kan hij bij zichzelf blijven. Mocht
hij Sem toch willen volgen en ‘bij papa willen blijven’ dan kan hij tegen Luca zeggen: “Je mag
altijd met mij mee lopen, ik heb vertrouwen in jou en weet dat je een kanjer bent en je kan
hier even op mij wachten.”
Communicatie is niet alleen een kwestie van praten. Wat we zeggen, voelen en doen moet
op een lijn liggen, anders raken kinderen in verwarring. Erken de emoties die je hebt als je
kind in de buurt is. Je kind merkt het als je verdrietig, gespannen of afwezig bent. Ondanks je
glimlach en opgetogen woorden zal hij of zij er niet intrappen en reageren op de
onderliggende laag, de energieoverdracht die plaats vindt. Als je verdrietig bent, wees dan
verdrietig. Het is niet erg als je kind merkt dat je je even rot voelt. Veel verwarrender is het
als jij je stemming maskeert met onecht vrolijk gedrag.
Emoties zou je niet moeten wegdrukken maar ook niet bandeloos moeten uiten zonder acht
te slaan op je omgeving. Je kunt de emotie beter toelaten, onderzoeken en laten wegebben.
Als ouder kun je je kind stimuleren hoe emoties te tonen door goed met jouw emoties om te
gaan, door het hem te laten weten dat je verdrietig bent. Of dat je je uitzinnig vrolijk voelt en
daarom zo loopt te zingen. Hiermee geef je de boodschap af dat emoties er mogen zijn en
dat je er wel verantwoordelijk voor bent hoe je ze uit. Je leert precies hoe dit werkt en
ontvangt handvatten in de communicatie precies afgestemd op jouw situatie.
Luca voert op energetisch niveau een machtstijd om zijn papa bij zich te houden en hij is
daar redelijk consistent in, ook ‘s nachts. Ook hier is communicatie een speerpunt. Sem kan
tegen hem zeggen: “Luca ik hou onwijs waanzinnig veel van je en jij en ik slapen op onze
eigen slaapkamer, dat heb ik nodig om overdag fit te zijn.”
Ik adviseer tevens dat Sem Luca uitlegt waarom hij vindt dat papa`s en mama`s een eigen
kamer nodig hebben. Spreek hier met Luca een duidelijk termijn voor af. Bijvoorbeeld: “Als
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je 6 ben weet ik dat je groot genoeg bent om zelf te kunnen slapen.” Vermijd het woord
alleen, dit voedt zijn gevoel voor het alleen zijn. Praat in termen als kracht en sterk. Geef
duidelijk aan hoe jij dit als ouder gaat aan pakken en hou een vast ritueel aan.
bijvoorbeeld:


samen naar boven;



zelf pyjama aantrekken;



zelf tandenpoetsen;



na poetsen;



samen spoken/draken/krokodillen verjagen (met een vrolijke noot);



voeten masseren met een ondersteunende biologische olie;



wekkertje zetten;



boekje voorlezen of even kletsen tot het wekkertje gaat;



desnoods nachtlampje aan en klaar.

Voor de ‘samen-tijd’ koop je een tijdwekker die Luca zelf op de afgesproken tijd mag zetten.
Hiermee creëer je dat hij zelf de tijd zet en jij niet hoeft te beslissen wanneer het tijd is om
weg te gaan. Dit is een belangrijk onderdeel van het zelfstandig worden voor hem. Leg ook
uit dat jij je slaap nodig hebt en hiervoor in je eigen bed moet liggen. Dit is een onderdeel
van de ontwikkelingsfase: behoefte extern ontwikkelen.
Zorg ervoor dat je natuurlijke hulpbronnen inzet, denk aan de hond waar Luca gek op is. Die
kan eventueel ook als overbrugging op zijn kamer slapen en/of een knuffel. Je kunt ook een
edelsteen waar hij aan gehecht is bij hem op de kamer zetten.
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Kies voor bewust en
moeiteloos ouderschap
Het opvoed en coach traject gaat jou ondersteunen om de opvoeding
vorm te geven vanuit kennis, liefde, contact en vertrouwen.
Dit traject creëert bewustwording waardoor je de basisvaardigheden
van opvoeden beter leert begrijpen en toe te passen. Hierdoor kun je
met elke situatie gemakkelijker omgaan vanuit een aanpak die rekening
houdt met jouw situatie.
Het is onze missie om kennis en technieken aan te reiken aan een ieder
om zo het beste uit mensen halen, talenten te ontwikkelen en mensen
te helpen hun ambities en dromen te realiseren binnen hun eigen
kunnen. Waarbij we opvoeders begeleiden, die het verschil maken voor
onze toekomstige generaties.
Geluksmomenten in ieder gezin, door juist te leren van de positieve en
negatieve kanten van het leven.

Naar de trajecten
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Stap 6. Ontwikkeling van
kinderen
Hoe het werkt bij de ontwikkeling van kinderen en wat heeft jouw kind nodig om te
ontwikkelen en op te groeien tot een zelfstandig en evenwichtig volwassen persoon met een
krachtig zelfbeeld? Je leert het in deze stap net als Sem.
Ondanks de goede intenties van onze ouders zijn we in de opvoeding allen beschadigd. Om
werkelijk vrijheid te ontwikkelen, zullen we deze beschadigingen moeten helen.
Het wordt Sem duidelijk wat er gebeurt op het moment dat Luca hem vraagt iets te geven
wat hij feitelijk niet kan geven omdat er schade op zit. In opvoed en coach traject wordt
helder welke missende basisbehoefte in relatie tot de hulpvraag spelen. Dit heelt en maakt
veel duidelijk bij Sem.

Ontwikkeling
Als we kijken naar het ontwikkelingsniveau van Luca, zien we dat hij nog in de ik-fase is. Als
een kind deze fase niet voldoende doorloopt en ouders hem uit liefde zo verzorgen dat het
kind geen eigen initiatief hoeft te nemen of niet kán nemen omdat de ruimte niet wordt
geboden, zie je dat het kind een stuk mist in zijn route naar Zelfstandigheid. Dat zien we ook
gebeuren bij Sem richting Luca.
In het traject ontvang je kennis, inzicht en toepassing op de basisbehoeften. Zo leert Sem te
concluderen dat er een verstoring zit op de ontwikkelingsroute van Verbondenheid (0,5 – 2,5
jaar) naar Ontvankelijkheid. Dit resulteert in het feit dat Luca achter loopt op zijn route naar
Zelfstandigheid (2,5- 6 jaar) en Sem hem mag uitnodigen om meer zelfstandigheid te
ontwikkelen.
Kort over de kernverlangens
Zodra je kind wordt geboren is het op zoek naar vrijheid. Vrijheid betekent letterlijk: volledig
jezelf zijn. De weg naar vrijheid begint bij de conceptie en eindigt bij de volwassenheid. In
rondes van 21 jaar lopen we de route om tot vrijheid te komen. De eerste ronde is op leeftijd
van het kind en de volgende rondes zijn op ontwikkeling.
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De kernverlangens op deze route zijn: Veiligheid, verbinding, zelfstandigheid,
ontvankelijkheid, ik en de ander, intimiteit en seksualiteit, ontluiking, verantwoordelijkheid
en vrijheid.
Kort over de basisbehoeften
Aan de route die ieder kind loopt in zijn ontwikkeling naar vrijheid, zitten twaalf
basisbehoeften gekoppeld. Deze basisbehoeften zijn: Zorg, Geruststelling, Bewondering,
Vertrouwen, Aanmoediging, Goedkeuring, Begrip, Respect, Erkenning, Bevestiging,
Waardering en Acceptatie.
Helaas krijgen we gemiddeld twee basisbehoeften niet of niet voldoende ingevuld en dat
maakt dat we de invulling hiervan buiten onszelf gaan zoeken. Vaak zijn we ons daar niet of
nauwelijks van bewust.
Luca is vijf jaar en als we kijken naar zijn leeftijd kunnen we hem plaatsen op de
ontwikkelingsroute: Zelfstandigheid (2,5 - 6 jaar). Hij is onderweg naar: Ik en de ander (6
jaar- 12 /13 jaar).
Sem krijgt inzicht, hij begrijpt dat hij zijn gedrag dient veranderen. Doordat hij bij Luca blijft
tot hij in slaap valt geeft hij onbewust een boodschap af aan Luca: Slapen is iets wat zo eng
en moeilijk is, dat kun je niet alleen, daar heb je een volwassene bij nodig. Op deze manier
worden de slaapproblemen dus in stand gehouden.
Wat overigens ook vaak voorkomt is dat Luca vanuit een lichte slaapfase wakker wordt en
constateert dat Sem weg is. Het is voor Luca een onduidelijke situatie en denkt dan: Ik was
met jou in slaap gevallen, waar ben je dan gebleven? Dit maakt dat onzekerheid of angst
groeit en Luca afhankelijk van zijn omgeving blijft.

Hoe kun je de zelfstandigheid van jouw kind vergroten?
Je ontvangt handvatten voor jouw unieke situatie. En voor Sem is het volgende advies: Maak
praktische stappen zoals Luca zelf zijn brood te laten smeren en hem dit zelf op te laten
ruimen. Vraag Luca gerust ook een keer jouw schoenen te pakken, jouw bord van de tafel te
ruimen, limonade voor je te maken en de riem van de hond te pakken als deze uitgelaten
moet worden. Laat hem ook voor jou een boterham smeren! Dat vindt hij vast leuk en hier
groeit zijn zelfvertrouwen van.
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Bij kinderen zoals Luca heb je ook snel de neiging om te helpen met antwoorden. Een
voorbeeld: je vraagt: “Luca wat wil je kijken?” Luca geeft (nog) geen antwoord, dan zeg je al
snel: “Cars of De gelaarsde kat?” Beter is het om te wachten tot hij zelf het antwoord geeft.
Help hem niet te veel. Dit geeft een onderbewuste boodschap af: dit duurt te lang ik maak
wel keuzes voor je.
Laat Luca dus praten en moeite doen, ook dat maakt hem zelfstandiger. Hij is al bijna 6.
Kinderen van 6 zijn al best groot en kunnen heel erg veel. Luca is nu afhankelijk van zijn
omgeving en dat maakt hem kwetsbaar en onzeker. Het feit dat hij om gel in zijn haar vraagt
als hij buiten is geeft weer dat hij bewust is dat anderen hem zonder mooie haren kunnen
zien. In deze loopt hij erg voor en dat maakt dat hij onzeker kan worden door de mening van
anderen. De uitdaging is om hem zijn eigen kracht te laten ontwikkelen zodat hij minder
afhankelijk is.
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Stap 7. Emotioneel Evenwicht
Je zult in de loop van het traject veel kennis en handvatten verzamelen, net als Sem. In deze
stap leert hij de unieke methode waarmee hij zelf emoties, die een lichamelijk of geestelijke
blokkade vormen, kan oplossen.
Deze methode is geschikt voor volwassen en voor kinderen. Dit maakt dat jij, net als Sem,
met EE een zeer effectieve methode in handen hebt waarmee je jezelf en jouw kind
voortdurend kunt helpen om blokkades en belemmeringen op te ruimen!

Energie en meridianen
Luca heeft een verstoring op de niermeridiaan. Op een psychisch niveau is de nier-energie
verbonden met angst, de impuls om van iets weg te rennen. Overigens kan angst je ook
motiveren om je leven sterker te maken. Een lage nier-energie maakt je minder vitaal. Het
geeft gevoelens van (emotionele) onveiligheid en angst voor de toekomst, ongeacht je
omstandigheden. Dat resulteert bij Luca in onzekerheid en weinig zelfvertrouwen. Door
effectief en doelgericht met de nier punten te gaan werken, wordt Luca sterker en voelt hij
zich ook sterker.
De nieren en functie van de bijnieren kan worden beïnvloed door de stress van onzekerheid.
Dit resulteert vooral in infecties van de luchtwegen. Periodieke ziektes, met name bronchitis,
longontsteking of andere infecties van de luchtwegen, kan bijdragen aan vermoeide
bijnieren. Als dit het geval is, is een doeltreffende ondersteuning van het immuunsysteem
belangrijk.
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Stap 8. Opvoed flow
We sluiten het opvoed en coach traject af met de module opvoed flow, hierin staan acht
hoofdstukken met positieve opvoed tips en handvatten. Je leert hoe je op een praktische
wijze de flow vast gaat houden met bijvoorbeeld; negen tips voor meer verbinding in de
opvoeding en positief omgaan met je kind. Heerlijk toepasbare hoofstukken geschreven als
ondersteuning om de juiste flow vast te houden nu het traject is afgrond.
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Stap 9. Wat levert het traject
jou op?
Met het opvoed en coach traject ga jij het geleerde eigen maken aan de hand van
oefeningen, herhaling en toepassing. Precies op jouw situatie geschreven. In het opvoed
traject behandelen we thema’s als; gedrag, opvoeden en ouderschap, holistisch opvoeden,
hulpbronnen, effectief communiceren, spiegelen in de opvoeding, gezin in balans,
opvoedflow. Negen modules die jij individueel gaat toepassen in jouw situatie thuis.
Daarnaast hebben we in alle modules hoofdstukken toegevoegd met video’s die ervoor
zorgen dat in jouw gezin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Een flow die in beweging is.
Zoals je hebt kunnen lezen in deze casus ga je al het geleerde van het opvoed en coach
traject integreren in je gezinsleven. Je past het toe op jezelf en je kinderen. Misschien alleen
of samen met je partner. Je gaat hier zoveel energie uit halen. Situaties die vroeger vaak uit
de hand liepen, doordat je niet goed wist hoe te handelen. Dat is echt heel snel veranderd.
Door kennis, inzicht, oefeningen, herhaling en toepassing ga je boven je opvoeding hangen
en zit je er niet constant in. Het gaat voor jou maar ook voor je kind leuker en rustiger
worden. Je gaat energie overhouden voor jezelf en voor je kind. Je ervaart meer genieten
van elkaar en van het samenzijn.
Dit traject is gericht geschreven op jouw hulpvraag en geeft inzicht en bewustwording,
hiermee creëer je een blijvende verandering in de dynamiek van het gezin.
Heel graag tot ziens.

Liefs,

Anne Marie van Bilsen
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Heb je vragen?
Heb je na het lezen van dit stuk nog vragen of ben je enthousiast en kun je
niet wachten om aan de slag te gaan? Meld je dan HIER aan en kies jouw
unieke traject!

Het opvoedtraject geeft je de antwoorden en handvatten en is beschikbaar
in drie varianten:
1. Online traject - met zeer uitgebreide video ondersteuning
2. Coaching op maat traject - voor ouders die behoefte hebben aan online
begeleiding
3. Interactief coach traject - voor ouders die behoefte hebben aan één op
één coachsessies

Naar de trajecten
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