Aanbod training en workshop voor ouders
De beste coach zijn voor je kind (training)
Door de jaren heen is er veel veranderd rondom het
gezinsleven. Er zijn mooie ontwikkelingen en ook grote
uitdagingen bijgekomen.
Hoe gaan we in de huidige tijd om met deze veranderingen?
Wie spelen er een rol binnen het gezin en daarbuiten? En als
we kijken naar de rol van een vader en een moeder in de
oertijd, kunnen we daar dan nog dingen uit herkennen?
Voordat we met dit soort vraagstukken aan het werk gaan,
geef ik je inzicht vanuit mijn eigen ervaring als moeder van
twee volwassen kinderen en de kennis die ik heb opgedaan als
kindercoach.
Aantal deelnemers:
Duur:
Kosten:

3-4 ouderstellen
ongeveer 2 uur
€ 85,00 euro per persoon
inclusief koffie, thee en een versnapering.

Wil je meer informatie over deze training of je ervoor aanmelden, stuur dan een e-mail naar
mail@samenwerken.fm of bel 06 27 31 80 10. Een bericht sturen via WhatsApp is uiteraard ook
mogelijk.

SamenWerken met je gezin (workshop)
Op het moment dat je wordt geboren, ben je precies goed. Er is niemand die zegt dat je iets niet goed
doet, ook al doe je op dat moment eigenlijk nog niet zo veel. Iedereen vindt je fantastisch! Naar mate
je ouder wordt leer je steeds meer wat er van je verwacht wordt. Als iets werkt is het goed én als iets
niet werkt is het fout. Zo ontwikkel je jezelf en ontstaan er steeds meer overtuigingen.
In de workshop SamenWerken met je gezin gaan we werken
met je geboortehoroscoop, waardoor je inspirerende inzichten
krijgt in jezelf en je gezin. De workshop is op maat en voor
beide ouders.
Wat heb je nodig voor deze workshop?
•
•
•

Je geboortedatum
je geboortetijd (zo nauwkeurig mogelijk)
Je geboorteplaats

Aantal deelnemers:
Duur:
Kosten:
Extra:

2 personen
ongeveer 2 uur
€ 85,00 euro per persoon
inclusief koffie, thee en een versnapering.
aan het eind van de workshop krijg je je geboortehoroscoop en een goodiebag
mee naar huis.

Wil je meer informatie over deze workshop of je ervoor aanmelden, stuur dan een e-mail naar
mail@samenwerken.fm of bel 06 27 31 80 10. Een bericht sturen via WhatsApp is uiteraard ook
mogelijk.

