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DE BESTE BASIS VOOR JULLIE TWEELING

WAAROM DE
TWEELINGCOACH
Als tweelingouders staan
jullie aan de basis voor het
opgroeien van jullie
tweelingkinderen tot eigen,
unieke personen. Het is
heel belangrijk dat jullie
weten hoe je op de juiste

Vragen jullie je regelmatig af:
"Waar doen we goed aan?"
Hebben jullie het gevoel dat tijd,
aandacht, liefde nooit helemaal
eerlijk wordt verdeeld?
Zorgt het Tweelingouderschap (soms)
voor extra twijfels en onzekerheid?

manier omgaat met de
tweeling-identiteit van jullie
kinderen. Zo kunnen jullie
hen positief begeleiden en
stimuleren bij het
ontdekken van hun eigen
ik, hun eigen talenten en
eigenschappen. Zodat

Het opvoeden van een tweeling zorgt voor een
extra dimensie. Samen met jullie zorg ik ervoor
dat jullie niet verdwalen in de wereld van
tweelingen, maar op het goede pad blijven.
Zodat jullie als tweelingouders de kinderen echt
kunnen laten opgroeien tot eigen, unieke
personen.

zij ieder hun eigen pad
kunnen gaan bewandelen.
Met veel plezier coach ik
jullie bij het opvoeden van
jullie tweeling!

Tweeling Tip:
Begin op jonge leeftijd al
met het inplannen van
1 op 1-activiteiten.
Dit is goed voor de
ontwikkeling van de
eigen Ik.

HET AANBOD
JULLIE TWEELING IEDER OP HUN EIGEN PAD

COACHING OP
MAAT

TWEELING
ABONNEMENT

ONLINE CURSUS

Bij grote of kleine

Meer leren over het

Online cursus over de

uitdagingen van jullie als

tweelingouderschap en

peuterpuberteit bij

ouders of als kindercoach

over het opvoeden van

tweelingen.

voor (één van) de

een tweeling.
Online leeromgeving met

tweelingkinderen.
Gericht op jullie thuis-

PEUTERPUBERTEIT

Coaching op de momenten

video's en werkboeken met

dat jullie het nodig hebben.

praktische opdrachten.

Compleet pakket voor

Leer het gedrag van jullie

slechts €39,95 per maand.

peuters begrijpen en

situatie en op jullie
kinderen.

ontdek hoe jullie daar op

Van 0 t/m 12 jaar oud.
3, 8 of 12 maanden.

manier mee om kunnen

Voor positief &
ontspannen
tweelingouderschap!

een positieve, stimulerende

Compleet pakket:

gaan.

- Online coachsessies
- Workshop

De eerste stap naar de

- Tweelinglijn

'eigen-ik'

- Extra coaching in de
Tweeling Community
"Paulien heeft veel
kennis als het gaat om
tweelingen en geeft
duidelijk advies waar je
zeker in de praktijk mee
aan de slag kan gaan."

Van strijd voeren
naar relaxed tweeling-

Haal het beste uit jullie
tweelingouderschap!

ouderschap!

POSITIEF & ONTSPANNEN
TWEELINGOUDERSCHAP
"PAULIEN IS FLEXIBEL, LUISTERT GOED, DENKT MEE,
MOTIVEERT EN HELPT JE VERDER IN HET PROCES."

HI, MIJN NAAM IS PAULIEN
Als de Tweelingcoach begeleid ik tweelingouders bij het opvoeden van hun tweelingkinderen tot
eigen, unieke personen. En die taak is niet altijd even makkelijk. Onze eigen eeneiige
tweelingmeiden zijn inmiddels 5 jaar oud. Tijdens mijn afgelopen jaren als tweelingmoeder heb ik
regelmatig getwijfeld aan mijn en ons ouderschap. Waar doen we goed aan? Alles samen, alles
apart of juiste een gulle middenweg? Doen we het wel goed? Wat betekent een tweeling voor onze
opvoeding? Het tweelingouderschap zorgt voor een extra dimensie in het opvoeden. Ik weet er
alles van!
Als tweelingmoeder ontdekte ik dat:
Het tweelingouderschap niet te vergelijken is met de ouderschap van één of meerdere
eenlingen. Het is appels met peren vergelijken;
Er weinig deskundige coaching is voor tweelingouders en tweelingkinderen. En daar moest
verandering in komen!
Daarom verdiep ik me met heel veel enthousiasme in de uitdagingen van een tweelinggezin. Ik
zorg ervoor dat jullie als zelfverzekerde tweelingouders door het leven gaan. Dat jullie weten wat
het beste is voor jullie kinderen. Zowel als individuen en samen als tweeling. Daarnaast ben ik
HBO afgestudeerd kindercoach en kan ik, indien nodig, ook aan de slag met jullie kind(eren). Zo
pakken we het samen van alle kanten aan. Voor de beste toekomst voor jullie tweelingkinderen.

Ontdekken wat ik voor jullie kan
betekenen? Plan nu een gratis &
vrijblijvende kennismaking in.
06-14585281
paulien@detweelingcoach.nl
www.detweelingcoach.nl

