Jibaco coaching
Kindercoaching
•
•
•
•

Thuis
Op school
In de natuur
Met paarden

‘Gezamenlijk
bekijken we wat het
beste bij het
kind past’

U wilt toch
ook het beste
voor uw kind?
Mogelijke thema’s:
Omgaan met emoties
Aangeven van grenzen
Sociale vaardigheden versterken
Overwinnen van (faal)angst
Omgaan met een diagnose
Scheidingssituaties
Pestproblematiek
Leerproblemen en concentratie
En nog veel meer…

Coachen in de natuur zorgt ervoor
dat kinderen makkelijk in verbinding
komen met zichzelf. Door het gebruik
van meerdere zintuigen en beweging
wordt de ontwikkeling op allerlei
manieren gestimuleerd.

Coachen met paarden is ontspannend
en oplossingsgericht. Paarden reageren
op non-verbale signalen, leven in het
hier en nu en hebben geen oordeel. De
directe feedback van het paard helpt
het kind zichzelf en de wereld om zich
heen beter te leren kennen.

*Coaching in de natuur is mogelijk op locaties in overleg.

*Coaching met paarden is mogelijk op locatie in Bleiswijk,
Dordrecht en Moordrecht.

Mijn naam is Jiska Bjorkman
(1973) en ik heb in 2012 Jibaco
coaching opgericht. Mijn passie is
om voor elk kind een veilige sfeer
te creëren waardoor het kind zich
vanuit vertrouwen gezien, gehoord
en begrepen kan voelen.

‘Wie zijn eigen weg gaat,
kan door niemand
worden ingehaald’
Van hieruit kan het kind zijn eigenheid
herkennen en erkennen en met
eigen kwaliteiten succeservaringen
opdoen. Ieder kind is uniek en heeft
zijn eigen pad. Ik kan hier een stukje
in meelopen zodat het kind zijn eigen
weg weer kan vinden.

Neem vrijblijvend
contact op met mij
om te kijken wat ik voor
jullie kan betekenen.

De kenmerken van
mijn werkwijze:
• creëren van een veilige sfeer
• ontwikkeling op gang brengen
• grote betrokkenheid en
zorgvuldigheid
• maatwerk en samenwerking
• inzet van verschillende
methodieken waarbij de
behoeften van het kind
centraal staan.

*Ik heb ruim 25 jaar ervaring in het basisonderwijs, ik ben opgeleid als
Master gedragsspecialist en gecertificeerd paardencoach en natuurcoach.

Jibaco coaching

Jiska Bjorkman
tel. 06 48216589
jiskacoach@gmail.com
www.jibaco.nl

