KIES Kinderen In
Echtscheiding Situatie
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij
het oplossen van en omgaan met hun problemen in het dagelijkse leven.

KIES Kinderen In Echtscheiding Situatie
Kinderen kiezen niet voor de scheiding
van hun ouders. Het overkomt ze. Het kan
zeer verschillend zijn hoe ze hiermee
omgaan.
Bij de spel/praatgroep KIES kunnen
kinderen de scheiding leren begrijpen,
een plaats geven en een manier vinden
om te kunnen omgaan met alles wat ze
moeilijk vinden aan de scheiding.
Onderzoek, door de universiteit Utrecht,
toont aan dat KIES helpt bij het beter
verwerken van de scheiding en het contact
met de ouders verbetert.
Toestemming
In kleine groepen en onder begeleiding
van twee speciaal opgeleide KIES-coaches
komen de kinderen 8 keer 1 uur samen
met lotgenoten bij elkaar, zoveel mogelijk
op hun eigen school.
Kinderen kunnen alleen meedoen
wanneer beide ouders toestemming
geven. Voor de ouders is er een informatieen evaluatiebijeenkomst.

Onderwerpen
Vragen die aan de orde komen, tijdens
praat- en spelmomenten:
• Wat weet je nog van de scheiding?
• Hoe is de situatie nu?
• Hoe zie jij de toekomst?
• Begrijp je de scheiding?
•	Hoe is de communicatie tussen jou
en je vader en moeder?
•	Wat heb jij nodig om je situatie te
verbeteren?

Informatie voor kinderen
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of
lang geleden? Wil je daarover praten
of van anderen horen? Wil je er beter
mee leren omgaan en kijken hoe
anderen er mee omgaan? Kun je er al
goed mee omgaan en heb je tips om
andere kinderen te helpen?
Mag je van je ouders mee doen?
Geef je dan op voor KIES!
KIES helpt!
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