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Elke sessie komen we dichter bij het einddoel
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Faalangst, somberheid en een negatief zelfbeeld. De drukke prestatiemaatschappij heeft steeds meer
zijn weerslag op haar jongste inwoners. In haar coachingspraktijk FLINK Kindercoaching helpt
Charlotte Buys kinderen die iets extra’s kunnen gebruiken. ‘Het is heel mooi om te zien dat zij na
afloop van het traject weer met een opgeheven hoofd de deur uitlopen.’
Door meerdere zaken kan je kind op een bepaald moment in zijn leven niet lekker in zijn vel komen te zitten.
Charlotte: ‘Kinderen komen tegenwoordig steeds meer onder druk te staan. Als gevolg van de druk en de
beperkte ruimte om even adem te kunnen halen en kind te kunnen zijn, krijgen ze vaak last van (faal)angst,
een laag zelfbeeld en een verminderd zelfvertrouwen. Ook pesten kan ervoor zorgen dat kinderen niet lekker
in hun vel zitten. Pesten gebeurt meestal buiten het zicht van ouders en leraren. Vaak moet het kind veel
overwinnen om hulp te zoeken.’
Cyberpesten
Een vorm van pesten die in opkomst is, is cyberpesten. Charlotte: ‘Waar pesten op school of op de
sportvereniging ophoudt op het moment dat het kind weer in de veilige thuisomgeving verkeert, gaat
cyberpesten 24 uur per dag door. Via Snapchat, YouTube, WhatsApp en Instagram ontvangen kinderen
kwetsende berichten van anderen. Of ze worden buitengesloten in groeps-apps. Erg jammer: de online wereld
kan zó mooi zijn! Het is dé plek om vrienden te ontmoeten en jezelf te laten zien. In de workshops en de
trainingen die ik geef, maak ik kinderen ervan bewust hoe zij zich positief op het web kunnen profileren en reik
ik tips aan hoe zij vervelende situaties kunnen voorkomen. Ook richt ik me op de noodzakelijke betrokkenheid
van de ouders bij de online wereld van hun kind en door hen te wijzen op hun voorbeeldfunctie. Welke foto’s
en berichten plaatsen zij bijvoorbeeld zelf? En hoe gaan ze om met hun online privacy en die van hun kind?’
Op reis
In haar coachingspraktijk geeft Charlotte individuele coaching en, als trainer van de stichting ‘Omgaan met
Pesten’, Sta Sterk-trainingen. Charlotte: ‘Als je gepest wordt, kun je je erg eenzaam voelen. Trainen in een
groep heeft het voordeel dat kinderen zich realiseren dat zij er niet alleen voor staan. Samen oefenen we het
effectief gebruiken van houding en lichaamstaal, het zeggen waar je last van hebt en het laten horen van je
eigen wil. De coachingstrajecten beschrijf ik ook wel als een reis. De persoonlijke leerwens van het kind staat
centraal. Elke sessie komen we weer een stapje verder. Het kind krijgt handvatten hoe het de volgende situatie
anders kan handelen en hoe het weerbaarder kan worden om zo zijn probleem te overwinnen en het einddoel
te bereiken. Alles gebeurt op een positieve manier, oplossings- en toekomstgericht.’
Wees jezelf
‘Wat ik het belangrijkste vind om kinderen mee te geven? Dat zij beseffen dat ze goed zijn zoals zij zijn en dat
ze zichzelf mogen zijn. Het is heel mooi om te zien dat zij, na afloop van de sessies, weer met meer
zelfvertrouwen en een rechte houding de deur uitlopen. Daar word ik blij van.’

ZOEK

CONTACT

zoek op trefwoord

FLINK Kindercoaching
Charlotte Buys
Drieberg 15
06-41871977
info@flinkkindercoaching.nl
www.flinkkindercoaching.nl

Bekijk volledige
publicatie/editie

Deel dit bericht

 Facebook

9

 Twitter

Waardeer dit artikel:

 LinkedIn

 Pinterest

0 stemmen

77 keer bekeken

Reageer op dit artikel
Naam

Bericht

E-mailadres

Ik ben geen robot
reCAPTCHA
Privacy - Voorwaarden

Verzend

Gerelateerde artikelen
ZUMBA geeft meer!
Helende kracht van
klank!
Borstprotheses &
protheselingerie
Wat zijn jóúw
excuses?
Peeling: Uitkomst bij
huidproblemen
Je leven op de kop
ForYou metamorfose
Jolanda
Weer terug naar je
oude silhouet
Voel je goed met
protheselingerie
ADHD en stress

 Google

Meest bekeken dit kwartaal
‘Orde in de chaos’

1065

Een (on)vervulde
kinderwens

998

Échte oplossingen,
geen
symptoombestrijding

971

Vergeet je voeten
niet!

896

Wat ruik ik toch?

779

De beste zorg voor
de eerste dagen

697

Wat een scheiding
met kinderen doet

648

Kort maar krachtig!

581

‘Door het sporten
ben ik echt een
ander mens
geworden’

452

Meest gewaardeerde artikelen
Mindfulness laat je
weer van harte
leven
Heb je wel écht
honger?

23
stemmen

11 stemmen

‘Annelies komt
direct tot de kern
van mijn probleem’

11 stemmen

Als je dicht bij jezelf
komt, kun je ver
komen

9 stemmen

Stappen maken in
je carrière!

8 stemmen

Ideeën voor een
stijlvolle zomer

7 stemmen

Jij kan ook niks, hè
7 stemmen

Als je samen niet
meer verder wilt

6 stemmen

Meest besproken artikelen
Vernieuw jezelf met

10

mindfulness
Stappen maken in je
carrière!

7

Wat voor leider wil jij
zijn?

4

Van wens naar
werkelijkheid

3

Afvallen met een
virtuele maagband

3

Borstreconstructie
met eigen weefsel is
het meest natuurlijk

3

‘Ik ben ziek…’: de
impact

2

Blijf niet langer
doorlopen met pijn

2

Spanning uit je
lichaam met BSR

2

Deel dit bericht

 Facebook

9

 Twitter

 LinkedIn

 Pinterest

 Google

ForYou BV

Informatie

ForYou BV is de uitgever van ForYou Magazine, een
luxe, trendy en regionaal magazine voor iedereen die
is geïnteresseerd in Beauty, Health & Lifestyle.

OVER ONS
ZAKELIJK
PRODUCTINFORMATIE

Schweitzerlaan 21
9728 NR Groningen
T 050 7600 800
F 050 7600 801

NEEM CONTACT MET ONS OP

E info@foryoumagazine.nl
I www.foryoumagazine.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

KvK 58910190
BTW NL853233895B01

COOKIEVERKLARING

© Copyright - ForYou BV

ForYou op Facebook

DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

Design Below Sea Level

Realisation JVH webbouw

Top

