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KIES trainers  
Monique Claes & Jacquelijn van der Vijver 
‘KIES coaches, kunnen bij KIES voor mij!, KIES 
individuele begeleiding nog beter aansluiten bij 
het kind en eventuele problemen die spelen en 
die het kind zelf als problemen ervaart en/of 
problematiek waarvan het kind last van heeft’ 

Kinderen die na de scheiding van hun ouders wel 
behoefte hebben aan begeleiding maar een 
KIES groep of niet mogelijk of niet de 
aangewezen begeleiding is, kunnen deelnemen 
aan KIES voor mij! 
Door de speelse intensieve begeleiding van het 
individuele kind aan de hand van de KIES 
methodiek, komt wat er speelt voor het kind en 
welke behoefte er is makkelijker in beeld. Samen 
met het kind en de ouders, afhankelijk van 
eventuele problematiek, bied je het kind een 
plek om zelf zijn of haar traject van de scheiding 
te doorlopen en aan de hand van voor het kind 
en bij de situatie afgestemde werkvormen.  
 
KIES coaches leren kinderen en hun individuele 
situatie nog beter zien, hoe aan te sluiten bij de 
behoefte van kinderen bij begeleiding in een 
individueel proces en op welke wijze je ouders 
kunt helpen zien wat hun kind nodig heeft. 
Tijdens deze themadag individuele begeleiding 
krijgen de deelnemers zowel kennis en inzichten 
aangereikt als praktische handvatten en tools 
om kinderen met gescheiden ouders, meer 
individueel gericht te begeleiden. 
 
Bij de in werkvormen afwisselende KIES 
trainingsdag komen verschillende 
problematieken aan de orde. Welke signalen 
duiden op welke mogelijke problematiek? Wat is 
gerelateerd aan scheiding of niet en hoe ga je er 
mee om? 

 

 
K I E S  V O O R  M I J !  
 
Themadag individuele begeleiding 

 
DATUM: Donderdag 29 oktober 
2021 
LOCATIE: ZIN, 
Boxtelseweg 58, Vught 
TIJD: 10.00 – 17.00 uur 
 
Kosten: 350 euro excl. BTW 
Aanmelden o.v.v. themadag, 
naam, functie, mailadres en evt. 
gegevens voor op de factuur 
training@kiesvoorhetkind.nl 
  
 
 

 
 

 

 

 
 

Jacquelijn en Monique zijn 
beiden al jaren betrokken KIES 
coaches én trainer van de KIES 

basistraining 


