
Power 2Youth Coaching
Succesvolle en positieve gedragsverandering van uw kind

SLECHTS 30,-

INTAKE 
GESPREK

DUUR: 1 UUR

Merkt u dat uw kind vaak slecht in haar of zijn vel zit? Is uw kind vaak bang/ boos of teruggetrokken? 
Maakt u zich zorgen om uw kind? Is het moeilijk voor u of uw kind om met elkaar te communiceren? 
Voelt u zich verdrietig/ machteloos omdat de hulp die u had niet/ nauwelijks heeft gewerkt?

Dan is het nu tijd voor Power 2Youth Coaching, speciaal ontwikkeld voor jongeren van 
15 tot 27 jaar.  Succes gegarandeerd!

U heeft uw kind in een gezonde liefdevolle en veilige omgeving opgevoed en 
u wilt terecht dat uw kind gezond en gelukkig opgroeit;  iets moois en 
succesvols van het leven maakt.
Echter, wanneer uw kinderen ouder worden en naar school gaan, worden 
zij soms aan zaken blootgesteld waar u als ouder weinig grip op heeft. 
Een ziekte bijvoorbeeld of een scheiding, het overlijden van iemand. 
En laten we school vooral niet vergeten. De plek waar uw kind zich ontwikkelt 
en tevens de plek waar dingen gebeuren die een negatieve impact kunnen 
hebben op uw kinds welzijn.

Power 2Youth Coaching
Kijk voor meer informatie op: www.ctcoaching.nl of mail naar monique@ctcoaching.nl 



Monique Pahladsingh
Trainer & coach
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Signalen dat uw kind P2Y coaching kan gebruiken
U merkt dat uw kind kan zich anders en ongelukkig voelt. Dit kan zich uiten in:
• Onzekerheid/ isolatie door o.a. sociale druk:  geen zin meer hebben in het leven 
• Gepest worden:     depressie
• Laag zelfbeeld/ lichaamsbeeld:   boosheid/ agressie
• Tekort aan assertiviteit:    gediscrimineerd worden
• Stress om te presteren op school:   een ongezonde levensstijl wat zich o.a. uit in  
      obesitas/neiging naar verslaving
• Obsessie om er perfect uit te willen zien:  zelfmutilatie

Het is elk kinds geboorterecht om blij en gelukkig te zijn
Wanneer u merkt dat uw kind last heeft van een van de bovenstaande punten is het belangrijk om snel 
hulp te vinden. Wij van Colourful Training & Coaching streven ernaar uw kind weer snel beter te laten 
voelen en zijn. Hierbij werken wij driedimensionaal: emotioneel, psychologisch en rationeel. Sommige 
sessies zullen met uw kind alleen zijn en enkele met u ouders erbij om begrip, compassie en 
betrokkenheid onderling te vergroten, zodat de gedragsverandering blijvend is.

Wat u kunt verwachten van de P2Y coaching   
• Intensieve, resultaat gerichte coaching met tot doel: succesvolle en positieve gedragsverandering van    
  uw kind
• Afhankelijk van de complexiteit wordt gestreefd om uw kind in 3 / 6 / 9 sessies te helpen
• De coaching vindt plaats in een omgeving van veiligheid, vertrouwen en respect waarbij de hulpvraag  
  centraal staat 
• U krijgt een mondelinge update van de voortgang van uw kind

Interesse of is uw nieuwsgierigheid 
geprikkeld?
Bel 06-17908402 of mail monique@ctcoaching.nl en maak 
een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek van 1 uur. 
Hierbij is een ouder(s) aanwezig. Wanneer beide partijen een 
klik voelen, wordt in goed overleg een traject ingezet. 
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