
 
 
Voor wie? 
Het Kindertolktraject is geschikt voor alle 
kinderen, jongeren en ouders. De Kindertolk is 
gericht op kinderen en jongeren van alle 
leeftijden, tot 21 jaar.  
Ouders die problemen ervaren met hun baby of 
peuter kunnen eveneens terecht. In dit geval 
wordt de tekentaal als onderdeel van het traject 
overgeslagen en wordt met name met de 
ouder(s) gesproken over de ervaringen met hun 
kindje. 
 
 
Mogelijke onderwerpen 
Om u als ouder(s) enig zicht te geven op de 
mogelijke onderwerpen waarmee u de Kindertolk 
kunt bezoeken, worden hieronder enkele zorgen 
en problemen aangegeven.  
 
Twijfelt u over een bepaald onderwerp,  
bel gerust op! 
 

• terugtrekkend gedrag 
• niet zindelijk worden 
• aanhoudende angsten en nachtmerries 
• terugkerende ziekten 
• boosheid, agressie, ongeduld en 

chaotisch handelen 
• over-activiteit 
• moeilijkheden op school 
• geen contacten kunnen of durven 

aangaan met anderen  
• moeite om de eigen weg in de 

maatschappij te vinden;  
• geen keuze kunnen maken wat 

studierichting of werk betreft 
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Wie is Jolanda Heijblom – Grosjean? 
Jolanda Heijblom–Grosjean werkt reeds vele 
jaren als Kindertolk, coach en trainer met zowel 
kinderen, jongeren als volwassenen. Zij is 
gecertificeerd Kindertolk (methodiek Fluisterkind) 
en Kindertekencoach. Daarnaast heeft zij 
verschillende opleidingen gevolgd in sociale 
richting op Hbo en Post Hbo – niveau.  
 
Vanuit haar eigen bedrijf, Praktijk Spiegelkind in 
Lunteren, heeft Jolanda als doel de kracht van 
de ouders te versterken om vanuit hun liefde en 
natuurlijke inzicht de harmonie in het gezin te 
herstellen en vast te houden. 
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Afspraak maken 
Voor een afspraak of vragen kunt u terecht bij: 
  
Jolanda Heijblom-Grosjean  
Praktijk Spiegelkind 
Rogakker 28 
6741 ER Lunteren 
Tel.nr. 0318-484945 en 06-41248240 
Website: www.praktijkspiegelkind.nl  
E-mail: grosjean1@hetnet.nl  
  
Praktijk Spiegelkind is onderdeel van  
Adviesbureau Futura d’Ore,  
het bedrijf wat Jolanda Heijblom-Grosjean  
in juni 2000 heeft opgezet.  
Website: www.futuradore.nl  
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Kinderen en jongeren zijn onze spiegels! 
Een kinderhart is als een Spiegel, het reflecteert 
alles waaraan het wordt blootgesteld, alles wat 
het meemaakt. Kinderen en ook jongeren laten 
in hun gedrag, hun houding, hun doen en laten, 
zien wat er in hen speelt. Soms gaat dat over 
iets van henzelf, iets waar ze moeite mee 
hebben of waar ze geen weg mee weten. Soms 
gaat het over anderen, zoals hun ouders, broers 
of zussen of andere familieleden en bekenden. 
 
Jonge kinderen, tussen de 2 en de 12 jaar, uiten 
zich moeilijker met woorden. Zij hebben een 
speciale “taal” tot hun beschikking, de 
lichaamstaal en de tekentaal. Het is niet altijd 
gemakkelijk om als ouder te begrijpen wat uw 
kind of uw jongere u wil zeggen.  
 
Praktijk Spiegelkind 
Bent u als ouder bezorgd over uw kind of jongere 
en komt u er samen niet uit, dan kunt u zich 
wenden tot een Kindertolk.  
Jolanda Heijblom - Grosjean van Praktijk 
Spiegelkind is gecertificeerd kindertolk. Zij is een 
professional op het gebied van de bijzondere 
“taal” van kinderen en jongeren. De kindertolk is 
in staat kinderen en jongeren te begrijpen door te 
letten op hun gedrag, houding, doen en laten en 
bijvoorbeeld door hun “tekentaal”.  
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Wat houdt het werk van een Kindertolk in? 
In een gesprek met de ouders of ouder wordt 
helder gemaakt wat de zorgen of problemen zijn 
van de ouder(s) of van het kind of de jongere. 
Gekeken wordt naar het moment waarop het 
kind of de jongere ander gedrag is gaan 
vertonen, naar datgene wat de ouder(s) zorgen 
baart of waar ze tegenaan lopen en waarin zich 
dat uit. Door middel van een uitgebreid gesprek 
wordt een beeld gevormd van het kind en het 
gezin. 
 
De Kindertolk zal vervolgens met de ouder(s) 
bespreken of een tekensessie met het kind nog 
extra kan bijdragen aan het vormen van een 
goed beeld. Met name voor jongere kinderen 

tussen de 2 en de 12 jaar kan het tekenen dé 
manier zijn om zich te uiten. Tekenen en 
schilderen werkt voor kinderen helend. Ook voor 
een jongere kan een gesprek apart, eventueel 
aangevuld met tekenen of schilderen, 
verhelderend werken.  
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De Tekentaal van het kind 
Tekenen is voor kinderen een natuurlijke manier 
om wat er innerlijk leeft en belangrijk is, naar 
buiten te brengen. De Kindertolk biedt het kind of 
de jongere verschillende soorten materiaal en 
papier aan om zich te uiten. De eerste sessie met 
een kind of jongere is een vrije verkenningstocht, 
waarin zij zelf aangeven wat ze willen. Vanuit de 
eerste tekening of schildering zal de Kindertolk 
bepalen wat het kind of de jongere nodig heeft in 
eventuele vervolgsessies.  
 
Het kan zijn dat ook de ouder(s) bij het teken- en 
schilderproces betrokken wordt/worden, als dat 
in het belang van het kind is. Samen tekenen of 
schilderen biedt bepaalde kinderen veiligheid. Ze 
krijgen even helemaal de aandacht, wat in een 
druk gezin nog wel eens moeilijk kan zijn. Samen 
tekenen en schilderen schept tevens een 
positieve band tussen ouder en kind. Het komt 
de vertrouwensrelatie ten goede. Al tekenend en 
schilderend lost het kind grote of kleine 
problemen op.  
 
Tekeningen maken het onbewuste in het kind 
zichtbaar. Kinderen tekenen hun eigen 
belevingswereld, hun gevoelens, hun kijk op de 
omgeving en alles wat zich daarin afspeelt. Door 
te tekenen heelt het kind zijn eigen angsten, pijn, 
moeilijkheden of blokkades. Als ouder(s) is het 
fijn te weten wat er zich 
afspeelt in het kind, zeker 
als het thuis minder goed 
gaat. De Kindertolk helpt 
daarin de ouder(s) en het 
kind met als doel de 
harmonie in het gezin te 
herstellen. 
 

Ondersteuning van Ouder(s) en kind 
Het bijzondere van een Kindertolktraject is dat 
kinderen of jongeren hun gedrag en houding 
zullen wijzigen als zij voelen dat hun ouder(s) de 
boodschap die ze “uitzenden” heeft/hebben 
begrepen. In het traject wordt duidelijk of het met 
name om het kind of de jongere gaat, om de 
ouder(s) en het kind of de jongere samen, of om 
iets wat zich in het gezin of in de omgeving 
afspeelt.  
De Kindertolk biedt inzicht en ondersteuning. Zo 
krijgen ouders een beter beeld van de 
belevingswereld van hun kind of jongere en 
kunnen zij daar gericht op inspelen. 
 
Naast de ondersteuning van het kind of de 
jongere biedt de Kindertolk ondersteuning aan 
de ouder(s). Met zijn/haar gedrag, houding, doen 
en laten kan een kind of een jongere de ouder(s) 
iets spiegelen waar zowel de ouder(s) als het 
kind nog in kan veranderen of zich nog verder in 
kan ontwikkelen.  
Ouders willen het beste voor hun kind, maar ook 
kinderen willen het beste voor hun ouders. 
Vanuit die nog vaak onbewuste gevoelens 
proberen zij de ouder(s) een spiegel voor te 
houden. Zij kunnen daarbij vergelijkend gedrag 
laten zien of juist tegengesteld gedrag. De 
Kindertolk weet door gesprekken met de 
ouder(s) te achterhalen wat het kind of de 
jongere precies duidelijk wil maken. 
 
Het doel van de Kindertolk is de ouder(s) zó te 
ondersteunen dat zij in staat zijn op een 
krachtige, liefdevolle en harmonieuze wijze hun 
kind of jongere op te voeden en te begeleiden.  
Het doel van de Kindertolk is tevens het kind of 
de jongere inzicht te geven in wat er in henzelf 
leeft en hen te laten weten dat ze gezien en 
gehoord zijn/worden.  
 
Indien een ouder dat wenst, kan gekozen 
worden voor een individueel, diepgaand 
coachingstraject waarin nader wordt ingegaan op 
de besproken onderwerpen en de verkregen 
inzichten.  


