
     

WELKOM BIJ
DINAMOCOACHING
PRAKTIJK VOOR COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE 

!  

Bij Dinamocoaching kan het gezin met hun kin-
deren terecht met relatie- en gezinshulpvragen 
maar ook individuele sociale en of persoonlijke 
problemen.  



     

U kunt hierbij onder andere denken aan:

* Angstklachten
* Depressieve klachten
* Burnout klachten
* Dwangmatig denken/handelen
* ADHD
* Trauma, onverwerkte levenservaringen
* Identiteitsproblemen
* Onvoldoende controle over eigen 
   emoties
* Gebrek aan zelfvertrouwen
* Problemen in contact met anderen
* Problemen met uw werk of werkgever
* Pesten op het werk/school/elders

 
Relationele en/of gezinsproblematiek

* Relatieproblemen 
* Dreigende ongewenste echtscheiding
* Begeleiding bij scheiding

Opvoedingsproblemen

 * Opvoeden bij ADHD (van ouder of kind)
 * Opvoeden van kinderen met ODD
 * Opvoedingsproblemen na scheiding

Cultureel gerelateerde problemen:

* Opvoeden tussen twee culturen
* Culturele problemen (in relaties)
* Migratie gerelateerde problematiek



     

Werkwijze:
Probleemgericht: de klacht of het probleemgedrag wordt vertaald 
in een vaardigheid die geleerd moet worden.
Doelgericht: volgens een afgesproken coachingsplan, zonder eti-
ketten te plakken. Er wordt gewerkt met concrete, duidelijke en 
afgebakende doelen.
Actiegericht:  je werkt actief mee tijdens en na (huiswerk) de ses-
sies. Je ervaart wat de voordelen zijn van het leren van vaardig-
heden.
Effectief: Je krijgt meer zelfvertrouwen door te ervaren dat je die 
nodige vaardigheden kunt leren. 
Educatief: je leert hoe je in de toekomst elk probleem kunt verta-
len in een te leren vaardigheid en hierdoor de kans op terugval te 
voorkomen.
Kortdurend: beperkt aantal sessies vertaald in vijftien concrete 
stappen.
Geen wachtlijst. 

Mijn visie
Het gaat mij niet om 'psychiatrie', het gaat mij niet om de fijnere 
details van kindertijd. Het gaat mij om de werkelijkheid van wat 
iemand kan bereiken. Ik richt me op wat mijn cliënt kan leren, op-
bouwen en ontwikkelen. Ik leg de focus op het versterken van 
wat wel goed gaat en die te vergroten. 
Je leert vaardigheden om zowel kleine als grote problemen te 
boven te komen. Een simpele en effectieve methode. 



     

Even voorstellen
Mijn naam is Dina Monteiro. De vrouw achter 
Dinamocoaching. Ik ben en cognitieve gedrags-
therapeut en psychodynamisch coach en trai-
ner. 
Ik heb vijftien jaar psychologie en sociologie 
aan de Hogeschool 
gedoceerd. 
Daarvoor heb ik zes jaar bij het Arbeidsbureau 
als trainer en coach gewerkt. 
Tevens ben ik medeoprichter van een 
Opvanghuis.

Neem voor meer informatie contact op met Dinamocoaching 

M. 06-38.70.16.70     E: info@dinamocaoching.nl 

www.dinamocoaching.nl 

https://www.facebook.com/kindercounseling  

Therapieën   
Cognitieve gedragstherapie is  gericht op het herkennen van irrationele ge-
dachten  en ineffectieve gedragspatronen en die te vervangen door meer ra-
tionele gedachten en effectiever gedrag.  
Psychodynamische coaching is een kortdurende vorm van coaching met een 
holistische aanpak. 
Systeemtherapie is een vorm van relatietherapie die als doel heeft zicht krij-
gen op de interacties van de cliënt met zijn of haar omgeving in samenhang 
met zijn klachten. 
Training Mindfulness Ouderschap: hulp bij effectief opvoeden

https://www.facebook.com/kindercounseling

