
 	

 
 
 

 
 
 

 

Reacties van ouders op onze begeleiding 
 

 
Reactie van de ouders van Guusje 
"Het is heel leuk om te zien wat jullie tips voor positieve uitwerking op Guusje hebben!" 
 

Reactie van de ouders van Tom 

“Het is heel leuk om te zien wat voor positieve uitwerking jullie adviezen op Tom hebben. We zijn 
Tom bewuster op zijn houding gaan aanspreken (op een kindvriendelijke manier natuurlijk!). Ook 
zijn we anders gaan kijken naar aanleiding van de filmopnames. Er valt ons nu veel meer op als 
we in de klas en op het schoolplein kijken naar de interactie van de kinderen. Bedankt!” 
 

Reactie van de ouder van Jins 

"Hele fijne ervaring met Lichtblauw. Mijn zoon is ontzettend gegroeid en staat weer in zijn kracht. 
Praktische adviezen en super fijne ondersteuning en een luisterend oor voor ons als ouders." 
 

Reactie van de ouders van Sem 

“Super fijn!! Heel vertrouwd en het gevoel dat niks te veel was en er altijd voor ons klaar gestaan 
werd. Sem heeft meer zelfvertrouwen gekregen en kan nu beter met “kritiek” en “pest” situaties 
omgaan. Ga zo door, dan gaan jullie nog veel meer kinderen een fijn leven geven!! Bedankt voor 
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alles.” 
 

Reactie van de ouder van Kaya 

"Rens voelt zich op zijn gemak. Ook voor de nabespreking wordt tijd genomen. Lichtblauw heeft 
ook op school een gesprek gehad waardoor er daar ook meer naar het kind gekeken wordt. Ons 
kind is “tot rust” gekomen en kan zich op school beter staande houden. De adviezen waren goed 
toepasbaar. En voor vragen/input werd de tijd genomen. Ga zo door." 
 

Reactie van de ouders van Daan 

"Wij hebben heel goede ervaringen, veel aandacht voor zowel kind als ouders, goede 
uitgebreide terugkoppelingen met daarbij heldere concrete actiepunten. Daan voelde zich veilig 
(en wij ook) wat een essentiële basis is om resultaten te behalen. Jullie verstaan beide de kunst 
om heel nauw aan te sluiten bij de vraag en de onderliggende problematiek. Dat geeft veel 
vertrouwen en maakt dat er bij Daan positieve veranderingen zijn. Een belangrijke verandering is 
geweest dat Daan zich uiteindelijk sterk genoeg voelde om zijn eigen keuzes te durven maken 
over de kinderen met wie hij wilde omgaan en dat hij daarmee heeft ervaren dat veel 
leeftijdsgenoten hem ‘de moeite waard’ vinden. Ook een mooie ontwikkeling is dat Daan zich 
meer en meer gaat gedragen naar zijn ontwikkelingsfase, namelijk als een puber :-). De 
adviezen waren zowel voor Daan als voor ons voldoende praktisch. Blijf jullie mooie zelf en ga 
zo door! Niet teveel veranderen in stijl en aanpak" 
 

Reactie van de ouders van Imke 

"Hoi Thessa! Wij willen je hartelijk bedanken voor de goede begeleiding van Imke. We waren 
bijna hopeloos maar door jou gesprekjes met Imke zit ze weer helemaal goed in haar vel. Dit 
hadden we niet meer durven hopen... Super bedankt!" 
 

 


