
Brielle - Praktijk4Kids Brielle van Jolanthe Overgaauw is een trainings-, coachings- en

adviesbureau. Samen met Marijke Korendijk van WiMatch Training & Coaching wordt door

hen het unieke concept van de Ouder-Kind Kanjertraining aangeboden.

‘Bij Praktijk4Kids Brielle komen kinderen en

hun ouders met de meest uiteenlopende

vragen over persoonlijke ontwikkeling, leren,

gedrag of opvoeding’, vertelt Jolanthe.

‘Praktijk4Kids Brielle heeft een uitgebreid

aanbod van trainingen en coachtingstrajecten 

zowel individueel als groepsgewijs. Op

het gebied van leren biedt Praktijk4Kids Brielle 

verschillende trainingen waarin kinderen leren 

hun tijd zo optimaal mogelijk te gebruiken en 

grip te krijgen op hun huiswerk.

Ze krijgen inzicht in welke leermethode het

beste bij hun past en leren gebruik te maken

van hun sterke kanten.’

WiMatch richt zich op het MKB en begeleidt

medewerkers en management van bedrijven

bij het omgaan met veranderingen in hun

organisatie. Ze bieden coaching, advies,

teamtrainingen en teambuildingen aan. ‘Het

meeste werk doe ik vanuit DISC als basis’,

vertelt Marijke. ‘Dat is een gedrag en commu-

nicatie analyse tool welke resulteert in de 

volgende hoofdstijlen; D: Hoe u omgaat met 

problemen en uitdagingen; I: Hoe u anderen 

beweegt en overhaalt tot uw standpunt; S: 

Hoe u omgaat met veranderingen in uw 

omgeving; C: Hoe u omgaat met regels, 

details en procedures.

Bedrijven kloppen bijvoorbeeld bij mij aan bij

snelle groei; zit iedereen nog op de goeie

plek, hoe kijkt personeel tegen het bedrijf

aan, zijn er (nieuwe) procedures nodig? Ook

als het gewoon niet lekker loopt en men wil

weten hoe dat komt, kunnen ze mij om

advies vragen. Er kan eerst een online 360

graden enquête worden gedaan of ik ga eerst 

1 op 1 met de werknemers aan de slag en 

volgen er daarna groepstrainingen, teambuil-

dingssessies en/of projectbegeleiding.’

‘Het raakvlak tussen onze werkzaamheden is

het belang van de manier van communiceren. 

Of dit nu tussen ouders en kinderen of

tussen collega’s en klanten is, inzicht in je

eigen gedrag en communicatiestijl is

essentieel en maakt het verschil! Met het oog 

daarop bieden we dus samen de Ouder-Kind 

Kanjertraining aan, een uniek concept 

doordat zowel ouders als kinderen deelne-

men aan deze training. Ouders worden 

betrokken bij hetgeen hun kind leert en bij de 

ontwikkeling die hun kind doormaakt. Het 

succes zit hem dus vooral in het samen leren 

en oefenen. Bij de Kanjertraining krijgen 

kinderen sociale handvatten aangereikt. Hun 

sociale vaardigheden worden versterkt en ze 

leren positief over zichzelf en anderen te 

denken. Voor deelname aan de Kanjertraining 

is geen verwijzing nodig. Ouders kunnen zelf

aanmelden.’

Wilt u meer weten over de trainingen, locaties 

en/of de data? Mail dan naar info@praktijk4ki-

dsbrielle.nl of info@wimatch.nl

‘De Ouder-Kind Kanjertraining is een uniek concept ‘
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