
 
 

Soms lukt het absoluut niet om na een scheiding 

gezamenlijk het ouderschap te blijven delen. Het 

verplicht worden om een samenwerkend 

ouderpaar te vormen bij hoog  

conflict verhoogt de spanning en doet de 

conflicten escaleren. 

 

Het komt voor dat, na beëindiging van de 

partnerrelatie, de emoties heftig zijn en lange tijd 

blijven. Soms is de ouder te gekwetst in het 

partnerschap en raakt daarbij keer op keer 

overspoeld door acties en reacties van de ex-

partner. Hierdoor ontstaat er een strijdkader in 

de ouder-relatie die zo krachtig is dat het ouders 

niet lukt de strijd te staken en de focus te richten 

op de relatie als ouder met het kind(eren). 

Ouders raken meegezogen, ze zijn met de strijd 

en met elkaar bezig en de kinderen verdwijnen 

uit beeld. 

 

In deze hoog conflictscheidingen kan parallel solo 

ouderschap het antwoord zijn op situaties die niet 

of moeilijk bemiddelbaar zijn. We verlossen 

ouders van de druk om de dingen samen te doen. 

We leren ouders te verdragen dat zij het 

ouderschap helemaal los van elkaar invullen, 

ieder op zijn eigen manier. Hierdoor komt er weer 

energie vrij om te gaan focussen op hun 

verbinding met zichzelf en hun kind(eren). Dit 

geeft het kind meer rust en de 

ontwikkelingskansen van het kind worden 

hierdoor verbeterd. 

Deze begeleiding kan worden ingezet wanneer 

bemiddeling gewoonweg niet mogelijk is of omdat 

geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden. 

Deze begeleiding kan ook worden aangeboden ter 

vervanging van of aanvullend op een lopend 

traject als Ouderschap Blijft en Kinderen uit de 

Knel. 

 

Werkwijze 

Eén of twee ouderschapsbemiddelaars voeren de 

individuele gesprekken met de  

ouder(s). Het traject is passend bij uw situatie 

(maatwerk) en zal ongeveer 6 tot 9 maanden 

duren. De gesprekken vinden gemiddeld één keer 

per twee weken plaats. 

Tevens vinden er minimaal twee kindgesprekken 

plaats door de kinderwerker. Er zal een 

evaluatiemoment volgen waarin deze gesprekken 

teruggekoppeld zullen worden. 

Regelmatig zullen de volgende onderwerpen 

geëvalueerd worden: 

- praktische stand van zaken   

- bespreken van het vervolg van het traject (of 

het traject wordt afgesloten als de doelen zijn 

bereikt).  

 

 

 

    

Parallel Solo Ouderschap 

Binnen de regio Midden Holland (de gemeentes Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, 

Krimpernerwaard) bieden we het traject Parallel Solo Ouderschap (PSO). 

De gesprekken vinden plaats op de Jacob van Lennepkade 6 in Gouda. 
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Doel van de gesprekken: 

- De ouder weer grond onder de voeten geven; 

verbinding maken met eigen gedachten, 

gevoelens en behoeften. 

- Verbinding tussen ouder en kind verstevigen: 

kind weer in beeld! 

- Vaste op maat gemaakte afspraken vastleggen 

waarmee ouders op onafhankelijke wijze het 

ouderschap in beide huizen kunnen vormgeven. 

- De-escalatie van het conflict (niet oplossen!). 

 

De vijf thema’s van de 

individuele gesprekken: 
Verstevigen van de eigen grond van de 

ouder (solo). 

Verkenning van eigen gedachten, gevoelens en 

behoeften en de waarden die u  

belangrijk vindt. Er wordt verder stil gestaan bij 

het nemen van verantwoordelijkheid, eigen 

keuzes, beslissingen en gedrag: zelfzorg! 

 

Verstevigen van de verbinding ouder-
kind. 

Staan voor het eigen ouderschap; welke waarden 

wil de ouder aan het kind  

meegeven? Hoe gaat de ouder die waarden 

vertalen in de opvoeding? Kind terug in beeld: 

wat heeft het kind nodig van de ouder? Waar 

heeft het kind last van? Wat kan de ouder doen 

om die last te verminderen? 

 

Parallel ouder zijn. 

Verdragen van het verschil in relatie: de relatie 

van het kind met de ene ouder is   

verschillend van de relatie met de andere ouder. 

Verdragen van het verschil in aanpak van de 

andere ouder: de aanpak van andere ouder niet 

veroordelen, het loslaten van de wens om de 

andere ouder te veranderen 

 

De-escalerend communiceren. 

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag 

en communicatie als ouder. Door zelf niets te 

doen dat het conflict kan doen escaleren en dit 

volhouden. De strijd niet meer aangaan, zelf 

beslissen uit het strijdpatroon te stappen, ook als 

de andere ouder dit niet doet. Bewust kiezen 

waar je wel en niet op ingaat of over 

communiceert, waarover moet er 

gecommuniceerd worden? 

 

Steunpilaren onder het ouderschap. 

Met de ouder staan we stil bij de impact die het 

netwerk heeft. We brengen in kaart wat, wie en 

wanneer helpend is. We kijken wie kan 

helpen/ondersteunen zodat de  

ouder blijft staan voor het ouderschap en het 

streven naar de-escalatie van het conflict. 

 

Afsluiting 

Aan het einde van het traject wordt er stil 

gestaan bij wat er bereikt is. Er is aandacht voor 

terugval en er kan een plan gemaakt worden 

waarin wordt aangegeven welke afspraken er zijn 

gemaakt en wat de ouder kan doen om te 

voorkomen dat er opnieuw een strijdkader 

ontstaat.  

Het traject wordt afgesloten met een eindverslag 

wat geschreven wordt over de voortgang van het 

proces (inzet van hulpverlening) en niet op 

inhoud. Ouder(s) krijg(t)(en)  de mogelijkheid om 

hier een bijlage aan toe te voegen waarna het 

naar de verwijzende instantie wordt gestuurd. 

 

Wat verwachten wij van U? 

- U bent bereid om mee te werken aan een 

traject parallel solo ouderschap en u kunt zich 

vinden in de 5 thema’s waar we met u mee aan 

de slag gaan. 

- U kunt zich vinden in een duidelijke afspraak 

dat er in de gesprekken niet gesproken wordt 

over de andere ouder maar met u als mens en 

ouder van uw kind(eren). 

- U bent bereid te zoeken naar uw eigen rol in 

verbinding met uw kind. 
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- U bent respectvol naar de medewerkers van 

Enver. U zult zich onthouden van acties of 

gedragingen die de medewerker in zijn/haar werk 

in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren. 

- Indien naast inzet van parallel solo ouderschap 

de kinderen worden ondersteund door de 

kinderwerker dan zal de hulpverlener afspreken 

op welke wijze u hierover informatie krijgt. 

 

Voor meer informatie over het bovenstaande 

traject kunt u contact opnemen met: 

Aanmeldpunt Midden-Holland 

0182 52 28 55 

aanmeldenMH@enver.nl 
 


