
ONTDEK HET 
CO+ 

PROGRAMMA 

 

Wat verwachten wij van 
jullie?  

Wij verwachten een openheid van jou en je 
ex-partner om een nieuw constructief en 
complexloos communicatiepatroon in 
samenspraak met de kinderen te schrijven. 
Dit zodat de communicatie tussen de ex-
partners, de (schoon)familie en de 
kinderen ook na de echtscheiding goed 
kan verlopen. 
 

 

 

 

 

 

  

Is het CO+ programma 
iets voor jullie? 
Loopt de communicatie met je ex-partner 
op dit moment stroef? 

Wil je je kinderen een stem geven in dit 
hele proces? 

Heb je het soms moeilijk om je 
schoonfamilie en/of een nieuwe partner 
van je ex een plaats te geven in je leven? 

Dan ben je bij ons op het juiste adres! 

Je kan best contact opnemen met Isabelle 
Dewinkeler (pedagoog, erkend familiaal 
bemiddelaar en ouderschapsconsulent) 
voor een vrijblijvend en gratis telefonische 
kennismaking! 

Telefoon: 0485/30 72 11 
isabelle.dewinkeler@ouderschapsconsulent.be 

www.ouderschapsconsulent.be 

Je kan ons vinden in de regio Leuven en 
Diest. 

 

Alvast heel erg welkom! 

 

    

GOED COMMUNICEREN  

IN CO-OUDERSCHAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Complexloos en 
constructief 
communiceren met je ex 
over de kinderen…een 
uitdaging! 
 

Een scheiding is een pijnlijke ervaring. Er 
komen heel veel emoties bij kijken. Maar 
pas als de EOT of de 
ouderschapsovereenkomst is ingediend en 
alle verdelingen gemaakt zijn en afspraken 
gemaakt zijn begint de werkelijke 
uitdaging. Hoe blijf je op een constructieve 
en goede manier communiceren met je ex-
partner over de kinderen?  

 

Het CO+ programma is een middel om de 
communicatie over de kinderen van bij de 
start zo goed mogelijk te laten verlopen 
tussen ex-partners. In het programma 
gaan we heel concreet met ouders en 
kinderen aan de slag. 

 

  

 

CO+ PROGRAMMA 
concreet! 
Intakegesprek: huidig communicatiepatroon 
tussen ex- partners, (schoon)familie en kinderen 
in kaart brengen. 

Een nieuwe start: opstellen van een constructief 
communicatiepaspoort 

De kinderen aan het woord: op een speelse wijze 
worden de kinderen bij het opstellen van het 
communicatiepatroon betrokken. 

De oudervergadering: algemene principes en 
structuur van een oudervergadering worden 
vastgelegd. 

Follow-up: wat lukt er en wat loopt nog steeds 
stroef? 

Materiaal: CO+ toolkit met concrete oefeningen, 
sjablonen, tips en tricks,… 

 

   

Wat kan je van ons als 
ouderschapsconsulent 
verwachten?  
 

In de eerste plaats gaan we samen met 
jou, je ex-partner en je familie zoeken naar 
een nieuw communicatiepatroon. Dit door 
heel concreet aan de slag te gaan.  

Daarnaast krijg je een CO+ toolkit die je 
een houvast biedt doorheen het 
programma. Bij moeilijke momenten in de 
toekomst kan je hier steeds naar 
teruggrijpen. 

Vanaf de start van het CO+ programma 
krijg je gedurende een periode van 6 
maanden naast de sessies ook extra 
ondersteuning via mail en telefoon. 

 

 



   

 
   

 


