
WAT HOUDT HET IN?
•  ouders krijgen handvatten die helpen het conflict, zichzelf 

en de reacties van kinderen anders te gaan begrijpen

•   kinderen worden gestimuleerd om hun stem te laten horen

•  ouders oefenen om nieuwe keuzes te maken als bewuste 
reactie op het kind i.p.v. als reactie op de andere ouder 

•  kinderen en andere betrokkenen worden uitgenodigd om 
actief een andere rol te nemen in het conflict

•  ouderlijke communicatie wordt teruggebracht tot het 
hoognodige

•  vereiste boodschappen leert de ouder zo op te stellen dat 
ze geen negatieve reactie uitlokken

•  we zetten een denkbeeldig muurtje tussen de twee huizen 
en helpen ouders daar niet overheen te kijken:

•  verschillen mogen er zijn, strijd over die verschillen niet

HOE
We hanteren een intakeprocedure. We benaderen ouders in 
hoge mate individueel / parallel aan elkaar, overeenkomstig  
het doel van parallel ouderschap: samen waar nodig en 
apart waar mogelijk. Kinderen worden actief betrokken.
Locatie Deventer of Zwolle.

KOSTEN
Voor de intakefase geldt een eenmalig, inkomensafhankelijk, 
instaptarief. Afhankelijk van het eigen inkomen en vermogen 
betaalt elke ouder daarna een (gereduceerd) uurtarief. Elke 
ouder betaalt dus, naar draagkracht, voor zichzelf. De kosten 
voor een kindgesprek of gezamenlijke gesprekken worden 
door ouders gedeeld (50%-50%).

NADERE INFORMATIE & AANMELDING
Praktijk voor Parallel solo Ouderschap
Caroline Eggermont, coördinator  

info@praktijkparallelouderschap.nl
www.praktijkparallelouderschap.nl 

BROCHURE VOOR OUDERS VOOR WIE
Het traject Parallel Ouderschap is geschikt voor ouders  
voor wie het gezamenlijke ouderschap een voortdurende 
strijd is. Daarbij zijn de kinderen meestal het onderwerp  
of de inzet van die strijd. Dit is voor de meeste kinderen zo 
lastig dat zij emotionele problemen ontwikkelen.

Parallel ouderschap is een werkwijze voor ouders  
die willen dat de negatieve communicatie tussen  
hen en over elkaar stopt. Voor hun eigen welzijn en  
dat van hun kinderen. 

Parallel Ouderschap is een manier om na scheiding los van de andere ouder 
verder te gaan. Deze benadering verschilt van andere aanpakken doordat goede 
communicatie en samenwerking met de andere ouder geen voorwaarden zijn 
voor goed parallel solo-ouderschap. 

De methodiek richt zich op het versterken van individuele ouders in de eigen rol 
en relatie tot het kind. En op het versterken van de positie van het kind in de eigen 
omgang met twee ouders, in twee huizen.
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