
 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIE :   Hotel Kasteel Solhof, Baron van Ertbornstraat 120 
 

ACCREDITATIE :  14 OVB punten / 14 FBC punten (in aanvraag) 
 

PRIJS :    2-daagse 700 EUR, exclusief BTW (KMO portefeuille mogelijk)  
1-dag 400 EUR, exclusief BTW (KMO portefeuille mogelijk) 

Gelet op persoonlijk aanpak zijn de plaatsen beperkt (mattenspel max. 16 personen) 

17 JANUARI 2023 
De stem en positie van het kind in het 

scheidingsproces 

24 JANUARI 2023 
Het mattenspel: een non-verbale methodiek 

om met kinderen in gesprek te gaan 
Er is nogal wat onenigheid over de positie van het 
kind wanneer ouders uit elkaar gaan... een dag 
gevuld met DE STEM VAN HET KIND 

Kinderparticipatie: een noodzaak of belastend? Wie 
mag dit doen? Waarom het kind betrekken en vanaf 
welke leeftijd? en hoe ga je dit aanpakken? 

NIEUW: Jongeren komen hierover LIVE getuigen. 

Al spelend en bewegend met een non verbaal 
instrument MATTENSPEL observeer en luister je naar 
een kind. Een eenvoudige, snel toepasbare en 
effectieve tool voor een kindgesprek. 

Leren een kind (vanaf 3 à 4 jaar) in beweging te 
brengen door materiaal neer te leggen en er 
gevoelens aan te koppelen zodat jij als begeleider 
ervaart hoe een kind zaken ervaart, en wat zijn 
leefwereld is.  

UNIEK: Belgie en Nederland bundelen hun krachten binnen het opleidingsinstituut 
Pro Mediation. 

Marjolein BRUINENBERG werkt als meer dan 20 jaar als MfN RegisterMediator en scheidingsbegeleider 
in Nederland. Zij is specialist in communicatie en coaching van kinderen, tieners en jongvolwassenen.  

Sophie VANHEMMENS is een gedreven (jeugd)advocaat aan de balie van Brussel, naast excellent 
praktiserend erkend bemiddelaar en gastdocent bij Pro Mediation. 

Beide TOP-docenten zijn "KINDBEHARTIGER", professionals die kinderen van gescheiden ouders 
ondersteunen. 

Een 2 of 1-daagse training voor jeugdadvocaten, advocaten in familierecht, bemiddelaars, magistraten, 
psychologen en kortom alle professionals, die te maken hebben met (complexe) scheidingen en de positie 

van het kind beter willen begrijpen. Hierbij wordt een concrete methodiek aangeleerd om 
kindgesprekken beter te kunnen voeren. 

 

Sophie VANHEMMENS & Marjolein BRUINENBERG 


