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Inleiding
Onder scheiding verstaan wij echtscheiding,
ontbinding samenlevingsovereenkomst,
ontbinding geregistreerd partnerschap,
verbreking van een relatie of uit elkaar gaan.
Wij bemiddelen in de volgende situaties:
Scheiding
Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
Scheiding van tafel en bed
Ontbinding van samenlevingsovereenkomst
of geregistreerd partnerschap.
5. Conflicten in samengestelde gezinnen, die
na een scheiding ontstaan. Onenigheden in
samengestelde gezinnen zouden kunnen
ontstaan, zodra één of beide ouders een
nieuwe partner krijg(t)en met of zonder
kinderen en twee gezinnen gaan
samensmelten. De kans is dan groot dat
oude regelingen niet meer werken.
1.
2.
3.
4.
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Ter wille van de eenvoud en de leesbaarheid,
zullen wij in dit document, ongeacht het soort
samenlevingsvorm dat beëindigd zal worden,
verder spreken van scheiding.

Scheiden via mediation met oog voor
de kinderen
Overweegt u een scheiding? Wilt u samen uw
scheiding regelen en wilt u daarbij voorkomen
dat uw kinderen de dupe daarvan worden.
Mediation helpt, zonder langdurige kostbare
juridische procedures.

Wat is mediation?
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Mediation is het gezamenlijk oplossen van een
conflict onder deskundige leiding van een
onafhankelijke en onpartijdige mediator. De
mediator begeleidt en bewaakt het proces en
stimuleert de ouders te zoeken naar creatieve
oplossingen, die goed, bevredigend en lang
houdbaar zijn, voor de kinderen en voor de
ouders.
Mediation vindt plaats volgens van tevoren
opgestelde regels, waaraan de ouders en de
mediator zich te houden hebben.
De mediator creëert een veilige onderhandelingssfeer. Hij/zij blijft neutraal en zorgt
ervoor dat de belangen van de kinderen en
van beide ouders aandacht krijgen. Dit alles
betekent ook, dat er een breed draagvlak
ontstaat voor de gekozen oplossing.
Bij Mediation is er sprake van een win-winsituatie.

Wanneer biedt mediation de
meeste kans op een goede afloop?
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Mediation biedt de meeste kans op een goede
afloop als u:
• De oplossing in eigen hand wil houden
omdat u goed contact met de andere ouder
wilt behouden of goed wilt afsluiten,
• Een maatwerkoplossing zoekt omdat de
juridische beslissing niet alles kan oplossen,
• Bereid bent met de andere ouder te
overleggen en te onderhandelen,
• De kosten wilt beperken, want mediation is
goedkoper dan een juridische procedure,
• Veel sneller tot een oplossing van het
conflict wil komen, want mediation duurt
veel korter dan een procedure.

Spelregels en voorwaarden bij
mediation
Bij het aangaan van mediation gelden de
volgende spelregels en voorwaarden voor alle
deelnemende partijen aan de mediation:
• De wil om er samen uit te komen
• Eigen verantwoordelijkheid voor de te
nemen beslissingen
• Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid van de
mediation
• Beslotenheid en geheimhouding

•
•

Betrokkenheid
Het (in juridische zin) bindend karakter van
de regeling vanaf de ondertekening van de
overeenkomst bij de mediator.

Mediation bij scheiding
Elke relatie kent hoogte- en dieptepunten.
Conflicten lost u meestal zelf samen met uw
partner op, maar soms gaat het conflict wat
dieper of duurt het wat langer. Soms leiden
eigen oplossingen niet tot het gewenste
resultaat en ondanks professionele hulp komt
u er samen niet uit.
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Scheiding is een zeer emotionele
aangelegenheid, die altijd met emoties
gepaard gaat. Er dient zich een crisissituatie
aan. Zaken dienen geregeld te worden. De
scheidende partijen, raken verstrikt in boosheid en wederzijds onbegrip. Dit bemoeilijkt
het zoeken naar zakelijke oplossingen. Ook
kan het regelingen rondom de kinderen in de
weg staan.
Soms is er wel een regeling of een uitspraak
door de rechter, maar leidt deze, in het
alledaagse leven, tot veel spanning en problemen.
Boosheid, verdriet, teleurstelling, gevoel van
afwijzing, angst, onzekerheid en dergelijke,
zijn bij scheiding heel begrijpelijk en logisch.
Scheiding is een rouwproces. Advanced

Mediation helpt mensen om erdoorheen te
komen in alle fases van de scheiding.

Wat voor zaken pakken wij aan
met mediation?
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Wij zijn onder andere gespecialiseerd in
scheidingsbemiddeling.
Met de hulp van Advanced Mediation komt u
er wel uit! Het ervaren team van specialisten,
biedt ondersteuning op diverse gebieden.
• Wij regelen de gevolgen van uw scheiding
van A tot Z.
• We zorgen ervoor dat uw scheiding niet
ontaardt in een vechtscheiding.
• We helpen u ervoor te zorgen dat uw
kinderen onbeschadigd uit de scheiding
komen.
• We helpen u de gevolgen van de scheiding
te regelen, voor zowel de volwassenen als
voor de kinderen op de volgende gebieden:
a.
b.

De verdeling van de zorg voor de kinderen,
De verdeling van het vermogen en de
inboedel,

Het regelen van alimentatie voor de
partners en voor de kinderen,
d. Het opstellen van een ouderschapsplan en
een convenant,
e. Het aanvragen van de scheiding of de
ontbinding bij de rechtbank en het laten
inschrijven van de scheiding in de registers
van de Burgerlijke Stand.
c.
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Het proces en de procedure
Mediation is een uitstekende manier voor het
regelen van de gevolgen van de scheiding,
zonder langdurige kostbare juridische
procedures. Daarbij neemt u samen de
verantwoordelijkheid voor het uit elkaar gaan.
U hebt beiden de wil om gezamenlijk tot een
oplossing te komen. U werkt samen aan een

regeling bij één mediator. Dat scheelt tijd,
energie en geld.
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De mediator bevordert de communicatie en de
samenwerking en bewaakt het proces. U kunt
met elkaar in gesprek komen op een wijze die
u allang ontwend waren. We creëren voor u
een veilige sfeer om elkaars wensen te
bespreken. Moeilijke onderwerpen, ook op
emotioneel gebied, worden niet uit de weg
gegaan. Zo kunt u maximaal zoeken naar
opties en oplossingen, gericht op uw beider
behoeften en op de belangen en de behoeften
van de kinderen. U komt vaak, door interventies van de mediator, tot andere en betere
oplossingen waar u eerder niet aan gedacht
heeft. U komt tot bevredigende en lang houdbare oplossing, voor u beiden en voor de
kinderen.
Het resultaat van onderhandelingen inzake de
volwassenen, wordt door de mediator vastgelegd in een overeenkomst genaamd de
vaststellingsovereenkomst of het convenant.
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Het resultaat van onderhandelingen inzake de
kinderen, wordt door de mediator vastgelegd
in een overeenkomst genaamd het ouderschapsplan.
Een advocaat die met onze praktijk
samenwerkt vraagt op gezamenlijk verzoek de
scheiding aan en stuurt het ouderschapsplan
en de vaststellingsovereenkomst (resultaat
van de mediation) naar de rechtbank. U hoeft
daarbij niet voor de rechter te verschijnen. De
rechter bekrachtigt de afspraken en spreekt
de scheiding tussen u uit. U ontvangt van de
rechtbank een beschikking waar het ouderschapsplan en de vaststellingsovereenkomst
onlosmakelijk deel van zijn geworden. Na een
bezinningsfase, kan de akte van bezinning
ondertekend worden en kan de scheiding
definitief gemaakt worden door het in te laten

schrijven in de registers van de Burgerlijke
Stand.

Het gezag, de omgang en het
ouderschapsplan
Scheiding betekent het einde van de
partnerrelatie maar niet het einde van het
ouderschap.
Het ouderschapsplan is sinds 2009 een
verplichte regeling geworden. Ook het recht
op omgang tussen ouders en kinderen is in de
wet opgenomen.
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In de wet is vastgelegd dat gehuwde ouders,
samenwonende ouders met een samenlevingsovereenkomst en ouders met
geregistreerde partnerschap, die uit elkaar
gaan/scheiden, in principe samen het ouderlijk
gezag behouden en zijn zij verplicht om
afspraken over hun kinderen vast te leggen in
een ouderschapsplan en dit aan de rechter
voor te leggen. Hierin leggen de ouders
onderlinge afspraken vast over het gezag, de
verdeling van de zorg en de omgang, de
verblijfplaats, kosten van onderhoud van de
kinderen, de informatievoorziening en
dergelijke. Alleen ouders die samenwonen
maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over
hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een
ouderschapsplan op te stellen.
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Los van de wettelijke verplichting, hebben
kinderen recht op band met en verzorging en
opvoeding door beide ouders. Band hebben
met beide ouders, komt de ontwikkeling van
het kind ten goede. Een ouderschapsplan met
concrete en houdbare afspraken, maakt de
ouderlijke samenwerking na scheiding
werkbaarder en het voorkomt onenigheid
tussen de ouders over de zorg, opvoeding en
over de kosten van levensonderhoud van de
kinderen. Goede samenwerking voorkomt dat
de kinderen in de knel raken tussen hun
strijdende ouders en bevorderd tegelijk hun
gevoel van veiligheid en hun gezonde
ontwikkeling.
Wij helpen u om een ouderschapsplan op
maat te maken met afspraken die zowel de
kinderen als hun ouders rust geven en de
kinderen gezonde ontwikkelkansen bieden.
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