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KIES Mediation – een specialisatie kinderen en scheiding 
 
Echtscheiding – kinderen - mediators en advocaten 
Als mediator of advocaat weet je hoe belangrijk het is om bij een scheiding waar 
kinderen bij betrokken zijn, de positie en stem van het kind kenbaar te maken aan 
ouders. Ook wil je kinderen zelf een stem geven, niet om te kiezen, wel om hen 
serieus te nemen. Hoe je dat het beste kunt doen, kun je leren door meer kennis op 
te doen en te oefenen in deze specialisatie over kinderen en scheiding, KIES 
Mediation.  
 

• KIES Mediation geeft meer kennis en inzicht over het in gesprek gaan met 
kinderen bij scheiding 

• KIES Mediation reikt tools aan om in gesprek te komen 
• KIES Mediators werken zelf vanuit de KIES methodiek, hebben een 

signalerende functie en verwijzen waar nodig naar een KIES coach 
• KIES Mediators worden gevonden door ouders en verwijzers op de website 

www.kiesvoorhetkind.nl 
 
KIES 
KIES is een onderzochte en effectief bewezen methodiek om kinderen en hun ouders 
bij scheiding te begeleiden. Vanaf 2002 wordt KIES zowel in groepsverband als 
individueel aangeboden op scholen en binnen de jeugdhulpverlening. KIES 
professionals zijn voor ouders en instanties te vinden en te bereiken via de website 
www.kiesvoorhetkind.nl  
 
 
KIES Mediation - Voor wie? 
De specialisatie KIES Mediation is een aanvulling voor MfN Mediators en vFAS 
advocaten die meer wil weten over het bieden van een kindvriendelijk scheiding 
 
KIES Mediation specialisatie - Door wie 
KIES Mediation wordt aangeboden door het Expertisecentrum Kind en Scheiding en 
de KIES trainers, Yolande de Best en Jacquelijn van der Vijver. 
Meer informatie over de trainers is te vinden op de website: www.kiesvoorhetkind.nl 
bij ‘organisatie’ en ‘onze mensen’. 
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KIES Mediation – Inhoud van de specialisatie  

- Inzicht in de mogelijkheden van KIES waaronder het kunnen samenwerken 
met en desgewenst verwijzen naar KIES professionals 

- Werken met het stappenplan van de effectief bewezen KIES methode  
- Basiskennis ontwikkelingsfasen bij kinderen en hun behoeftes en gedrag 
- Loyaliteit van kinderen en systemische processen; inzicht in de positie van 

kinderen bij scheiding 
- Kennis en vaardigheden om de positie van het kind en diens proces van de 

scheiding bespreekbaar te maken met kinderen en hun ouders 
- Contact maken met kinderen. Oefenen en tools voor het voeren van een 

kindgesprek 
 

KIES Mediation - Studiebelasting en tijd 
De scholingsdag is van 9.30 uur – en tot 16.30 uur 
Als tip om in te lezen raden we de volgende boeken aan: Luister je wel naar mij? – 
Ik heb ook wat te vertellen– Martine Delfos,  
En de kinderen scheiden mee – Gary Neuman 
 
KIES Mediation - Besloten digitale omgeving 
De website van KIES krijgt een besloten digitale omgeving waar KIES professionals 
kunnen uitwisselen en materiaal aangeboden wordt.  
 
KIES Mediation – Wanneer en welke locatie? 
De trainingsdag is op vrijdag op de prachtige locatie van het voormalig Klooster 
ZIN, Boxtelseweg 58, Vught. Voor de volgende datum kan geïnformeerd worden. 
 
KIES Mediation – Kosten  
Deelname aan de dag KIES Mediation kost inclusief koffie, thee en een heerlijke 
lunch, certificering en registratie voor de KIES website €445,00 excl. BTW 
Na deelname aan de dag en ontvangst van je certificaat kun je gebruik maken van 
het KIES Mediation logo. De eerste twee jaar kun je als KIES Mediator gratis op de 
website van KIES met je profiel gevonden en benaderd worden. 
 
KIES Mediation - PE, PO punten 
Voor deelname is door MfN Mediation 6 PE punten toegekend. Het bestuur van de 
vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators heeft 5 
vaardigheidspunten toegekend. 
 
KIES Mediation – Aanmelden 
Voor vragen, interesse of aanmelden kun je een mail sturen naar: 
training@kiesvoorhetkind.nl  
Bij aanmelding* graag vermelden: 'aanmelden KIES Mediation' inclusief naam, 
achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functie: 
advocaat/MfN mediator, kantoor/website en eventuele gegevens voor de punten 
van MfN Mediation. 
 
*Bij aanmelding geef je toestemming voor verwerking van deze gegevens voor de deelnemerslijst. 
 


