
Oplossingsgerichte benadering

U droomt van een liefdevol contact 

met uw kind. 

Het is uw doel dat uw kind zich 

gewaardeerd, veilig en geliefd voelt.

U wilt samen plezier maken en 

vreugdevol leven …

Uw kind lijkt een ongewenst 

gedrag te ontwikkelen.

En u heeft geen idee hoe dit 

gedrag aan te pakken.

U vraagt u af hoe u met liefde 

grenzen kunt stellen …

Een gestructureerd plan van 15 heldere 

stappen leert uw kind zelf 

verantwoordelijkheid te nemen en 

‘expert’ te worden in het eigen 

leerproces.

Er bestaat een preventieve en 

oplossingsgerichte methode. Deze verlegt de 

aandacht van het 'probleem' naar het aanleren 

van nieuwe vaardigheden.

Uw kind krijgt steun bij het aanleren van zijn 

nieuwe, specifieke vaardigheid in de vorm van 

speciale coaching.

Effectief en liefdevol 
communiceren 
met uw kind

Hartverwarmend voor ... 

Het nieuwe paradigma

een nieuwe weg

Een methodiek, uitermate 

geschikt voor kinderen. 

Door de andere benadering 

is het leuk, leerzaam, en 

hartverwarmend 

voor zowel de kinderen als 

hun ouders!

 

Praktisch alle 

problemen 

kunnen worden opgevat als 

vaardigheden
 die nog 

ontwikkeld 

moeten worden.

Tijs (11): 'Wanneer ik werd gepest sloegen de 
stoppen door. Dan sloeg ik erop los. Ik haatte 

school. Nu ik mijn vaardigheid heb geleerd, word 
ik niet meer gepest en kan ik me ook beter 

concentreren.'

Maar ...



Oorsprong

Dé methode die kinderen én 

ouders helpt 

‘het probleem’ 

om te buigen naar een te 

leren vaardigheid
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Wilt u zelf ervaren wat deze methode voor uw 

kind én voor u kan betekenen?

Dan bent u van Harte welkom voor een gratis 

screening.

Volgende stap

Ouder: 'Jelle had de diagnose ADHD 
gekregen. Op school was hij niet te 
handhaven, hij verveelde zich en praatte 
voortdurend. Nu hij zijn vaardigheid heeft 
geleerd is hij vrolijker en kan zich beter 
concentreren.' 

Kids’ Skills is een methodiek ontwikkeld door de 

bekende Finse psychiater en psychotherapeut,       

Ben Furman. 
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