Aanmelden voor kind én ouder
Aanmelden voor de deelname aan KIES kan op
verschillende manieren.
Ouders kunnen zelf een KIES professional benaderen
via www.kiesvoorhetkind.nl.
Afhankelijk aan welk KIES aanbod kind en/of ouders
willen deelnemen kan dit plaatsvinden op school,
bij een buurtcentrum, een hulpverlenende instantie,
Centrum Jeugd en Gezin of een scheidingspraktijk.
Kijk voor een aanbod in de buurt op de website en
neem contact op met een KIES coach.

Meer informatie

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding doet
onderzoek, ontwikkelt hulp- en begeleidingsaanbod,
geeft voorlichting en verzorgt scholing en trainingen
voor professionals.

voor het kind
Deze folder wordt aangeboden door
het Expertisecentrum Kind en Scheiding

www.kiesvoorhetkind.nl

“Soms is het fijn als er even
iemand met je meeloopt”
— Nelly Snels-Dolron
directeur Expertisecentrum Kind en Scheiding - KIES
kiesvoorhetkind.nl

De scheiding van ouders,
het verhaal van de kinderen
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ࠂࠂ Stelt je kind een vraag over de
scheiding? Geef dan altijd eerlijk
antwoord op kindniveau. En probeer
– als het over de andere ouder gaat –
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Tips voor ouders

ࠂࠂ Kinderen mogen altijd over beide
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dat ik beste vriendin ben geworden met
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We hebben geleerd onze issues niet
aan de deur, bij het halen en brengen
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Kinderen leren dan beter omgaan met
gebeurtenissen en gevoelens.
ࠂࠂ Kinderen hebben nooit schuld aan de
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Papa wilde weg uit ons huis en dacht
dat ik het ook fijn vond als we zouden
verhuizen. Bij KIES leerde ik te vertellen
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de problemen van volwassenen blijven.
KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek
om in een veilige omgeving, zelf en/of samen
met andere kinderen, stil te staan bij alles wat
de scheiding met zich heeft meegebracht en
wat ze misschien nog steeds meemaken. KIES

Onderzoeken door de Universiteit van Utrecht, uitgevoerd door Ed Spruijt en Inge
van der Valk, tonen aan dat KIES kinderen helpt de scheiding beter te begrijpen.
Dat KIES helpt bij het beter leren omgaan met de scheidingsituatie. Kinderen gaan
begrijpen dat de scheiding niet hun schuld is. Het contact van het kind met de ouders
verbetert. Voor kinderen die deelnemen aan KIES kan het problemen verminderen.
Kinderen, ouders en professionals zijn erg tevreden en positief over KIES.

