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KIES-coaching algemeen
Elk kind heeft recht op een zo onbelast mogelijke jeugd 
en ontwikkeling. Maar als ouders gaan scheiden, dan valt 
het voor elk kind nu eenmaal niet mee om te gaan met alle 
gevolgen. .

KIES-coaching is een preventief- en 
hulpverleningsprogramma voor kinderen in een 
echtscheidingssituatie. De Universiteit van Utrecht heeft 
onderzoek gedaan naar de resultaten van KIES-coaching. 
Hieruit blijkt dat KIES-coaching op het welbevinden van de 
ouders en kinderen een positief effect heeft. 

Door KIES-coaching
• Verbetert de communicatie met ouders.

• Verbetert het gevoel van welzijn van het kind.

• Gaat het kind de scheiding beter te begrijpen.

• Weten ouders en kinderen beter wat te doen als er 
problemen zijn.

• Heeft het kind frequenter contact met vader/moeder.

Voor wie?

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die te maken hebben gehad 
met echtscheiding en hier nog last van hebben.

Werkwijze: Kies-coaching
De volgende punten komen in de coaching aan de orde:

• De kinderen leren dat ze niet hoeven te kiezen tussen papa 
en mama en waarom niet.

• Ze leren dat hun gevoelens nooit raar of gek zijn.

• Ze gaan begrijpen dat de scheiding en mogelijk de ruzies 
tussen de ouders niet hun schuld zijn.

• Ze leren te praten over hun gedachten en gevoelens met 
hun ouders en andere voor hen belangrijke personen.

Aantal bijeenkomsten
In 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur doorlopen 
de kinderen hun eigen proces van de scheiding onder 
begeleiding.  
Dit proces wordt begeleid door 2 schoolmaatschappelijk 
werkers die ook opgeleid zijn tot KIES-coach. 
Voor ouders zijn er 2 informatiebijeenkomsten, voor de start en 
na de laatste bijeenkomst. 

www.kiesvoorhetkind.nl 
www.trajekt.nl/initiatief/kies.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

KIES maakt kinderen en ouders sterker in 
de situatie waarin ze zitten


