
Coaching voor 
kinderen

wordt AYWE 

blijft gaan voor wat ze wil. Zo is ze meer en meer zichzelf. En 
jezelf zijn, dat voelt fijn!

Wat mag jouw kind van ons verwachten?
+ We hebben een onvoorwaardelijk vertrouwen in wie jouw 

kind werkelijk is en de potentie die hij in zich heeft. Hiervan 
uit benaderen we hem en coachen we hem.

+ We helpen jouw kind zich bewust te worden van de invloed 
die hij heeft op zichzelf. Daarvan uit leren we hem te creëren 
wat hij wil voor zichzelf en in zijn omgeving.

+ We zien alles wat er is en alles wat er gebeurt als een 
mogelijkheid voor groei en gebruiken het daar ook voor. 
Alles wat er in het hier en nu gebeurt tijdens de coaching is 
daar ook onderdeel van.

Heb je al een tijdje het idee dat jouw kind niet helemaal zichzelf is? 

En wil je je kind helpen zich goed te voelen? AYWE coaching kan je 

kind – en jou – daar bij helpen.

Voor wie?
Kinderen van 6 - 16 jaar

Hoe werken we?
Tijdens de coaching helpen we jouw kind te 
ontdekken waar het voor haar echt over gaat. 
We leren haar dit voor zichzelf op te lossen. We 
zien altijd wie zij werkelijk van binnen is en wat ze 
eigenlijk van binnenuit verlangt, hoe ze zich ook 
gedraagt. We helpen haar zichzelf te zijn, te luisteren 
naar haar gevoel en te kiezen voor wat werkt voor 
haarzelf èn de ander. Is dat soms spannend of 
moeilijk? Natuurlijk, maar dat geeft niet. We leren 
jouw kind hoe ze daarmee om kan gaan, terwijl ze 



Hoe ziet zo’n coachtraject eruit?
+ Samen met jouw kind stellen we doelen die voor hem 

begrijpelijk zijn. Deze bespreken we met elkaar, zodat 
jullie ook thuis samen verder kunnen werken.

+ De hoeveelheid gesprekken stemmen we met elkaar 
af. Een gemiddeld coachtraject heeft tussen de 5 en 8 
gesprekken.

+ Soms zijn één of twee gesprekken genoeg om weer 
zelf verder te kunnen.

+ We starten met een intakegesprek en eindigen met 
een afsluitend gesprek met jou/jullie als ouder(s).

+ Een coachgesprek samen met jouw kind, voor jezelf 
en/of met je partner kan soms heel helpend zijn en 
behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Wil je onderzoeken of coaching iets is voor 
jouw kind? Of heb je vragen? Mail dan naar 
hello@aywe.nl of bel +31 (0)72 888 30 87.

Praktisch 

Duur van een coachgesprek  

1 uur 

Kosten  

€ 90 per uur 

Locatie 

Heerenweg 28, 1851 KS, Heiloo

Wij zijn AYWE 
AYWE staat voor I & WE. De ‘I’ is jouw kind. Hoe 
meer zij zichzelf is, hoe leuker ze het kan hebben met 
zichzelf en met haar omgeving. Dat is de ‘WE’. Het is 
onze grote passie om kinderen te helpen ontdekken 
wie ze werkelijk zijn en hen te helpen richting te 
geven aan het leven dat zij voor ogen hebben. We 
hebben vele jaren ervaring in het basisonderwijs waar 
we met veel liefde en enthousiasme vele kinderen, 
groepen, leerkrachten en teams succesvol hebben 
gecoacht. Daarnaast leiden we ook leerkrachten en 
ander onderwijspersoneel op, zodat zij hetzelfde 
kunnen doen.

Heerenweg 28   +   1851 KS Heiloo   +   +31 (0)72 888 30 87 

www.aywe.nl   +   hello@aywe.nl

Zij én hij 
Bij Aywe kiezen we bewust niet alleen voor de hij-
vorm, maar gebruiken we ‘zij’ en ‘hij’ door elkaar.

Hallo lieve jij,

Heb jij ook zo zin om je goed 
te voelen? Samen gaan we 
aan de slag om dat voor 
elkaar te krijgen. We zijn 
superbenieuwd naar wat 
jij leuk vindt om te doen, 
want dat gaan we gebruiken 
tijdens de sessies. Of het nou 
voetbal, dansen, knutselen of 
iets heel anders is, we doen 
het op jouw manier.

Enne... ben jij veel te oud 
voor dit soort dingen? No 
worries! Wij gaan samen aan 
de slag op een manier die 
werkt voor jou!

We hebben een 
onvoorwaardelijk vertrouwen 
in wie jouw kind werkelijk is
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