Heeft uw kind zindelijkheidsproblemen? Eet- en
slaapproblemen? Gedragsproblemen of een
laag zelfbeeld? Heel vervelend, vooral voor het
kind dat hier last van heeft, maar ook voor u als
ouder, omdat u zich ongerust maakt. Ervaart u
problemen in uw omgang met uw kind? Valt u
vaker terug in oude gedragspatronen of herkent
u vicieuze cirkels? Loop hier niet langer mee
rond en contacteer Cirkel waar u een balans in
uw kind, in uw gezin en in uwzelf zal vinden.

Elly Boer-Elshof
Wie ben ik?
Als pedagoog, kind-jeugdtherapeut en counsellor
heb ik een passie voor het vergroten van het
zelfvertrouwen van kinderen en pubers. Ik begeleid
gezinnen naar een andere levensstijl, en help bij
het structureel veranderen van gewoonten.

06 - 48 04 39 28
gezinsbalans@gmail.com
Kloosterweg 7 - 6241 GA Bunde

www.gezinsbalans.com

Een gezin in balans

Ik ben als counsellor:
Begeleidend, luisterend, vragend,
oplossingsgericht, stimulerend,
confronterend en motiverend.

Lid van de algemene beroepsvereniging voor counselling.
Lidnummer: 116724. Lidsoort: REG gezins-kindercounsellor.
Registertherapeut BNG ® 301014R
www.ABvC.nl - KVK: 55105149
Aanvullende verzekeringpakketten vergoeden Counselling.
Dit valt onder psychosociale hulpverlening/alternatieve;
additieve of complementaire zorg.

Wie ben ik?

Hoe?
Door persoonlijke begeleiding en exclusieve
aandacht voor u als ouder, krijgt u inzicht in de
ontwikkelingsfase en het gedrag van uw kind.
U leert hoe u daar als ouder op uw eigen manier
goed mee om kunt gaan.

Voor wie?
Voor kinderen
• Voor kinderen met poep-en plasproblemen
• Voor kinderen met obesitas
• Voor kinderen met slaap-en eetproblemen
• Voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten
• Voor kinderen met een laag zelfbeeld, faalangst
• Voor pubers die zich onbegrepen voelen
Voor ouders
• Voor ouders die het even niet meer zien zitten,
die de weg kwijt zijn en zich in een vicieuze cirkel
bevinden, die zich afvragen waarom ze steeds
in oud gedrag terugvallen
• Voor ouders die behoefte hebben aan duidelijke
deskundige voorlichting met betrekking tot
baby’s,peuters, kleuters, schoolkind,puber en
adolescent
• Voor ouders die vooruit willen en
oplossingsgericht willen leren denken, die
opzoek zijn naar balans in het gezin
• Voor ouders en kinderen/jeugdigen die geen
zin hebben in lange wachtlijsten en langdurige
trajecten

We maken samen een stappenplan op maat,
uw kind staat centraal. Samen zoeken we naar
de sterke kanten en kwaliteiten van u en uw
kind. We proberen inzicht te verkrijgen in het
probleem, de doelen te formuleren, de valkuilen
te benoemen en obstakels te overwinnen.
Door middel van verschillende technieken
wordt u gemotiveerd om op te gaan treden als
mediator van uw eigen kind, om zo het kind te
activeren tot het ondernemen van stapjes om
ook zelf tot een oplossing van het probleem te
komen.
Het betreft een kortdurend intensief
begeleidingstraject. Als u als gezin bij mij een
coachtraject in gaat, kan ik u helpen om weer
positief en actief met de opvoeding en toekomst
van uw kind om te gaan.

Een begeleidingstraject omvat doorgaans de
volgende onderdelen:
• Telefonisch oriëntatiegesprek.
• Intake oudergesprek.
• Ouder-kind gesprek/speelcontact.
• Vervolgcontacten.
• Thuisopdrachten.
• Telefonische overlegmomenten.
• Afrondend gesprek.
In overleg wordt de frequentie van de
begeleidingscontacten bepaald. Soms is een
enkel gesprek al voldoende om zelf verder
te kunnen. Alles wat besproken is wordt
vertrouwelijk behandeld.

