KvK-nummer: 81368291

Tarieven:
Intake

€ 30,00

Sessie (60 min.)

€ 55,00

Workshops

In overleg

Ouderavonden

In overleg

Kind- en oudercoaching

T: je verliest er de Tijd bij

L:Je wordt er bLij van
E:Je krijgt er Energie van
N:Het is voor jouw heel Normaal
T:Je staat in je krachT

Talent en Veerkracht
Kievitstraat 41
7161 JB Neede

A: Het is je pAssie

Ouders/Verzorgers
•

•
•
•

Wie ben ik?
Ik ben Rob van der Wilk en vader van
3 kinderen en inmiddels al meer dan
11 jaar met veel plezier werkzaam in
het praktijkonderwijs.
Via mijn werk ben ik in contact
gekomen met de “Blij met mij”
academie en heb daar de opleidingen
“talentbouwer” en “talent gedreven
kinderen” coachen gevolgd.

Mijn wens
Ieder kind kent zijn talenten!
Werken aan talent is belangrijk!
Kinderen leren daardoor hun eigen
sterktes ontdekken.
Een
positieve kijk op groei maakt
kinderen bewust dat ze hun talenten
in verschillende situaties kunnen
inzetten.

Hoe ontdek/herken je de
talenten van je kinderen en
jezelf?
Leren kijken achter het gedrag
Groei denken en Groei taal
Hoe versterk ik het talent van
mijn kind en mijzelf?

Aanbod:
Als jij je talenten ontdekt zorgt dit
voor meer vertrouwen en veerkracht.
Vertrouwen en veerkracht zorgt
ervoor dat jij groeit van binnenuit en
steviger in je schoenen komt te staan.

Hoe gaan we aan het
werk?
We vertrekken vanuit jouw talenten
en besteden veel aandacht aan je
gedachten die je hebt over jezelf en
anderen.
Ook kijken we naar mensen die
belangrijk voor jou zijn en of zij iets
kunnen bijdragen.
Hierdoor verandert gedrag vanzelf
van binnen uit.
Alles wat van binnenuit verandert
heeft meer effect op de lange termijn.

•

Begeleiding van kinderen en
ouders/verzorgers

•

Begeleiding van pubers en
ouders/verzorgers

•

Workshops Talent ontdekken

•

Op maat in overleg

Contact opnemen:
Talent en Veerkracht
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06-24383447
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