Kinderen delen hun ervaring, vinden (h)erkenning, en worden
gesterkt in het omgaan met de veranderingen in hun thuissituatie

Spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties)
Vertrouwen

Vertrouwelijk

Preventief

KIES voor
het kind

KIES
coach

Lotgenoten
(her)kennen

7, 8-12 en
12-18 jaar

Voor Wie
De spel- en praatgroep KIES is voor Kinderen/jongeren In Echtscheiding Situaties
(KIES). Deelnemen aan de spel- en praatgroep doe je met lotgenoten, dat is waar
de kinderen (h)erkenning gaan vinden.
Het is niet belangrijk of deze kinderen nu
wel of niet zichtbaar last hebben van de
scheiding. Beiden kunnen baat hebben
bij de spel- en praatgroep. Er zijn groepen
voor kinderen/ jongeren van 4-7, 8-12 en
12-18 jaar.
Over het hulpprogramma
KIES is een preventief hulpprogramma. Het is
ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van
een kind/ jongere met gescheiden ouders.
Het is een lotgenotengroep, de kinderen/
jongeren ervaren dat ze niet de enigen zijn.
Aan de hand van hun verhalen, spel, drama,
tekenen en andere creatieve vormen gaan de
kinderen/jongeren met elkaar in gesprek,
onder de begeleiding van de coaches.

facebook.com/ParlanJeugdhulp

Het programma kan het contact en vertrouwen bevorderen tussen kind/jongere en
hun ouder(s) en andere gezinsleden.
Hetgeen de kinderen/jongeren tijdens
het programma vertellen is vertrouwelijk.
Kinderen spreken in een veilige omgeving
uit wat ze bezig houdt. Als de coach zich
zorgen maakt over een kind/jongere, zal
deze eerst met het kind/jongere praten,
voordat deze de zorgen deelt met ouders/
verzorgers.
Waar
Op verschillende locaties van Parlan in
Noord-Holland. In overleg kan de spel- en
praatgroep ook op een andere locatie
plaatsvinden.
Wanneer
Acht bijeenkomsten van één uur op een
doordeweekse dag, na schooltijd. Twee
KIES-coaches van Parlan begeleiden
de spel- en praatgroep KIES.

@ParlanJeugdhulp

parlan-jeugd-&-opvoedhulp

Ouders/Verzorgers
Na aanmelding neemt één van de coaches
contact op met de ouders/verzorgers, waarbij
de coach uitlegt wat de spel- en praatgroep
KIES inhoudt. Het is belangrijk dat beide
ouders toestemming geven voor de
deelname van hun kind aan KIES, zodat het
kind/jongere toestemming heeft om over de
scheiding en zijn/haar eigen ervaringen
te vertellen. Om deel te nemen, is schriftelijke
toestemming van beide ouders nodig.
Om deel te kunnen nemen is het nodig dat
beide ouders schriftelijk toestemming geven.
Wat de kinderen vertellen is vertrouwelijk.
Ouders ontvangen geen verslag van de
bijeenkomsten.
Aanmelden
Voor hulp van Parlan kunt u zich aanmelden bij de wijk- en/ of gebiedsteams in uw
gemeente. Verwijzers kunnen contact
opnemen met Toegang Parlan,
088 124 00 02, toegang@parlan.nl

www.parlan.nl

