
Voor zowel coaching, training als ouderbegeleiding 

kunt u zich rechtstreeks aanmelden. Dit kan 

op eigen initiatief en op doorverwijzing van 

bijvoorbeeld de huisarts, de GGD of de school. Na 

de aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek, 

waarna het traject start. Een coachtingstraject 

duurt gemiddeld 8 sessies van een uur. Een 

training bestaat gemiddeld uit 10 sessies van 2 

uur. Voor de ouderbegeleiding volstaat gemiddeld 

3 sessies van 2 uur. Hoe de verschillende trajecten 

zijn opgebouwd, kunt u lezen op de website van de 

Vlindertuin: www.kcp-devlindertuin.nl

Voor de actuele tarieven verwijs ik u naar de 

website van de Vlindertuin: 

www.kcp-devlindertuin.nl.

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om contact 

met mij op te nemen.

Een kind is als een vlinder in de wind

De een vliegt laag, de ander hoog

Maar allemaal hebben ze mooie 

unieke kleuren en talenten en 

komen ze er op hun eigen manier

De Vlindertuin biedt hulp aan kinderen en hun 

ouders op weg naar een nieuw evenwicht. Zij doet 

dit door het coachen van kinderen en het geven 

van ouderbegeleiding.

Bij kindercoaching wordt samen met het kind 

toegewerkt naar het zelf leren aanpakken 

van lastige situaties. Dit gebeurt tijdens 

een individueel, kortdurend, praktisch en 

oplossingsgericht traject. Er wordt gewerkt met 

spel, creatieve werkvormen, verhalen, gesprekken 

en ontspanningstechnieken. Ook biedt de 

Vlindertuin verschillende sociaal emotionele 

vaardigheidstrainingen, waarbij getraind wordt in 

kleine groepen (maximaal 4 kinderen).

Bij ouderbegeleiding worden ouders ondersteund 

in hun rol als ouder/opvoeder door het geven 

van kennis, inzicht en concrete handvatten. 

Het uitgangspunt is ook hierbij het bieden van 

maatwerk, toegespitst op de vraag.

Een combinatie van kindercoaching en 

ouderbegeleiding  is eveneens mogelijk. In beide 

vormen staat het bewust worden van de eigen 

kwaliteiten en mogelijkheden centraal.

Om een idee te krijgen van hoe een traject kan 

lopen of wat voor een training gegeven kan 

worden, verwijs ik u graag naar de website van de 

Vlindertuin: www.kcp-devlindertuin.nl
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De Vlindertuin is aangesloten bij Stichting Adiona, 

beroepsorganisatie voor kindercoaches en 

kinderyogadocenten.

De Vlindertuin is er voor kinderen in de leeftijd 

van 6 tot 12 jaar, die uit balans zijn en hierdoor 

geremd worden in hun ontwikkeling.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind moeite heeft 

met de scheiding van de ouders, in een rouwproces 

zit, dat het pest of gepest wordt, dat het moeite 

heeft met het maken en onderhouden van contact 

of dat het last heeft van zijn gevoeligheid. Het kind 

kan op verschillende manieren laten merken dat 

het niet lekker in zijn  vel zit. Het kan bijvoorbeeld 

makkelijk boos worden, snel gaan huilen, zich 

lastig kunnen concentreren, vage lichamelijke 

klachten uiten of moeilijk kunnen slapen. Ook 

wanneer het kind last heeft van angsten, zich 

geremd voelt, meer zelfvertrouwen kan gebruiken 

of beter voor zichzelf wil opkomen, kan het 

geholpen worden in de Vlindertuin.

De Vlindertuin is er ook voor ouders van kinderen 

van 0 tot 12 jaar. Als ouder wil je er alles aan 

doen om je kind te helpen, maar soms weet je 

niet meer hoe je dat moet doen. Het is dan fijn als 

iemand met je meedenkt en je praktische, concrete 

adviezen geeft, waarna je zelf weer verder kunt.

Mijn naam is Mariëlle Worm. Ik ben getrouwd en 

moeder van twee kinderen. Door het volgen van 

de Hoger Kaderopleiding Pedagogiek, diverse 

cursussen en (werk)ervaringen, heb ik mijn passie 

voor coachen en trainen ontdekt. 

Ik geniet van het vertalen van (emotionele) 

behoeften in praktisch uitvoerbare adviezen. Mijn 

vermogen tot goed luisteren, zorgt ervoor dat de 

ander zich gehoord, gezien en begrepen voelt. 

Mijn vermogens tot inleven, analyseren en actief 

begeleiden dragen positief bij aan het vinden van 

de meest passende ontwikkelingsweg. Ik vind het 

belangrijk dat de persoon die ik begeleid, train of 

coach gelukkig is en draag daar graag duurzaam 

aan bij.
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