
Jiska Bjorkman is kindercoach, gedragsspecialist en leerkracht. Sinds 2012 biedt zij coaching aan
binnen haar eigen praktijk Jibaco. Ze werkt als coach thuis en op scholen in Zuid-Holland, als
natuurcoach en geeft paardencoaching op drie mooie locaties in Bleiswijk, Dordrecht en
Moordrecht. Daarnaast is zij aangesloten bij Coaches voor jou. Met zes andere coaches biedt zij
vanuit een gezamenlijke visie en gedeelde waarden, coaching voor jong en oud met ondersteuning
van natuur en paarden. 



D o o r  C o n n y  v a n  I w a a r d e n

December is een maand van tegenstellingen. Het seizoen,
de donkere dagen, vragen ons om te vertragen. Maar alle
sociale verplichtingen en activiteiten geven juist drukte en
soms ook stress. Je daar bewust van zijn, is het begin om
van december een fijne feestmaand te maken.

Samen op zoek naar rust en kracht

Bewust rustmomenten creëren is dan enorm helpend. De manier
waarop je dat invult, kan voor iedereen anders zijn. Zelf vind ik mijn
rust in de natuur en bij de paarden. Ik geniet ervan om in de natuur te
wandelen of een poosje in de kudde te zijn. Te observeren wat de
paarden doen en te voelen hoe de sfeer is. Paarden leven in het ‘hier
en nu' en hebben nooit haast. Het is fijn om dan op te gaan in die
energie en die mee terug te nemen naar huis, maar ook naar mijn
werk als kindercoach.
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Want ook kinderen hebben behoefte aan
ontspanning en innerlijke rust. Juist in een
spannende tijd, waarin Sinterklaas en Kerstmis
veel van hun energie vragen. Ik help kinderen om
de rust in zichzelf (terug) te vinden door
bijvoorbeeld te werken met sensorische
materialen. Een adembal, muziekinstrumenten,
fidget toys en korte meditaties. Natuurlijke
materialen en open ended speelgoed lenen zich
ook heel goed om aan te sluiten bij de
belevingswereld en behoeften van een kind. 

“ Ik voel mij weer helemaal gezellig
vanbinnen. ”

Aansluiten en toevoegen zodat er beweging bij de
ander ontstaat. Dat is eigenlijk wat ik tijdens mijn
coaching doe. Want als je ergens beweging kan
creëren, kan er ook verandering ontstaan. 

Dat begint vaak met rust en ontspanning. Iedere
coachsessie maak ik bewust tijd voor
ontspanning, voor aanwezig zijn in het ‘hier en
nu’. Beleven, voelen, aandacht geven aan alle
gevoelens, die er ook allemaal mogen zijn. Een
kind zei laatst: “Ik voel mij weer helemaal gezellig
vanbinnen.” Dat raakt precies de kern en dat is
ook waar ik het voor doe. 
Maar soms lopen gedachten, gevoelens en
gedrag zó door elkaar heen, dat kinderen geen
woorden meer kunnen geven aan hoe het met
hen gaat. Gelukkig hoef je niet altijd te praten om
iets te zeggen. Soms kijken we dan samen naar
de glitterfles om daarna te zien wat er eigenlijk
mee gebeurt. De glitters die stormachtig door de
fles dwarrelen, dalen neer als je ze rust geeft. Dit
maakt kinderen bewust van wat er in hun hoofd
gebeurt. En wat voor invloed dit heeft op hun
gevoelens en gedrag.
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Paarden reageren zonder oordeel

Naast coaching thuis en op school, ga ik ook met
kinderen naar de paarden. Paardencoaching is
een prachtig én krachtig middel om op een fijne
manier te leren over jezelf. Paarden geven direct
feedback. Zo ontstaat de mogelijkheid om uit te
proberen wat er gebeurt als je je houding
verandert. Om steeds opnieuw te ervaren wat er
gebeurt als jij je anders opstelt. Een paard
reageert zonder oordeel en in het moment. Zo
leert het kind samen met het paard naar
oplossingen te zoeken. 
Onderzoek wijst uit dat de omgang met paarden
de aanmaak van het gelukshormoon oxytocine
stimuleert. Dit hormoon speelt een belangrijke rol
bij het verbinden in sociale contacten en bij
gevoelens van plezier en geluk. Door de
aanwezigheid van paarden kunnen kinderen
makkelijker ontspannen. 

De natuur als universele hulpbron 

Natuurcoaching brengt altijd ontspanning met zich
mee. Ons autonome zenuwstelsel is een soort
persoonlijk beveiligingssysteem dat ons
waarschuwt voor gevaar en dreiging. Maar in de
natuur geeft het juist signalen van veiligheid. Dat
zorgt ervoor dat stresshormonen afnemen en het
welbevinden en de veerkracht groeien. Coaching
in de natuur wordt daardoor nog waardevoller,
want de natuur zelf is een universele hulpbron.
Het draagt bij aan balans en herstel. 

Terugblikken, dankbaarheid en
vooruitkijken

Terug naar december. Om kinderen deze periode
fijn en ontspannen te laten beleven, besteed ik in
de wintermaanden expliciet aandacht aan
dankbaarheid en verlangen tijdens mijn coaching.
Het zijn thema’s die spelen bij jong en oud. Ik
gebruik dan bijvoorbeeld de karweikaartjes van
het spel Schatgravers. We kijken terug op het jaar
en de stappen die het kind gezet heeft. Welke
mooie en fijne dingen zijn er gebeurd? Het kind
mag benoemen waar het dankbaar voor is en dit
schrijven we op een kaart. Natuurlijk versieren we
deze mooi voor in de kerstboom.

Daarna kijken we vooruit. Wat wens je voor jezelf
in het nieuwe jaar? En voor de mensen om je
heen? Wat wens je voor de wereld? Afgelopen
jaar stonden veel wensen in het teken van een
wereld zonder corona. Kinderen vinden het fijn
om ook daarover hun gevoelens te uiten. Want
corona heeft hun leven heel veel beïnvloed. En
helaas is dat dit jaar nog steeds een actueel
thema.

Genieten van december

Zelf sta ik in de winterperiode ook extra stil bij wat
ik heb bereikt in het afgelopen jaar. Ik ben
dankbaar voor mijn goedlopende praktijk en de
fijne samenwerking met mijn collega’s van
Coaches voor jou. Ik ben gegroeid als mens en
als ondernemer en vind het fijn dat ik zo veel
kinderen heb mogen begeleiden op hun pad. 
Het nieuwe jaar staat voor mij in het teken van
balans, verbinding en ontwikkeling. De opleiding
‘Healing with Nature’ speelt daar een grote rol in.
Ik kijk ernaar uit om me nog meer te verdiepen in
de helende kracht van de natuur.
Maar eerst ga ik in alle rust genieten van de
decemberperiode.
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