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Scheiden via mediation met oog voor de kinderen
Overweegt u een echtscheiding? 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.
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1.

Wat is mediation
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of
conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en
onpartijdige derde, de mediator. De mediator stimuleert en
begeleidt u bij het creatief zoeken naar een oplossing en
bewaakt het proces.
Mediation vindt plaats volgens van tevoren opgestelde regels
waaraan partijen en de mediator zich te houden hebben.
De mediator creëert een veilige onderhandelingssfeer. Hij blijft
neutraal en zorgt ervoor dat de belangen van beide partijen
evenveel aandacht krijgen. De partners krijgen geen kans om
te manipuleren. Dit alles betekent ook, dat er een breed
draagvlak ontstaat voor de gekozen oplossing.
Bij Mediation is er sprake van een win-win-situatie.

2.

Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?
Wij zijn gespecialiseerd in scheidingsbemiddeling maar we
bemiddelen ook in andere zaken. In principe lenen alle
conflicten -groot of klein- zich voor mediation.
Met de hulp van Advanced Mediation komt u er wel uit! Het
ervaren team van specialisten, biedt ondersteuning op diverse
gebieden. Of het nu gaat om echtscheiding of om beëindiging
van samenwoning, wij regelen de gevolgen van uw scheiding
van A tot Z en zorgen ervoor en zorgen ervoor dat uw scheiding
niet ontaardt in een vechtscheiding én dat uw kinderen
onbeschadigd uit de scheiding komen.







U kunt bij ons terecht voor mediation inzake...
Echtscheiding, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden,
scheiden van tafel en bed, of ontbinding van
samenlevingsovereenkomst en het regelen van de gevolgen
voor de volwassenen en voor de kinderen, zoals verdeling van
de zorg voor de kinderen, alimentatie of verdeling van
vermogen en inboedel.
Ouderschapsplan
Conflicten in nieuw samengestelde gezinnen
Familieconflicten, bijvoorbeeld over erfenis na overlijden
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3.

Samenwerkingsproblemen bijvoorbeeld in maatschappen of
organisaties
Huurzaken
Burenruzies
Arbeidszaken
Overige conflicten.
Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?







4.

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








5.

De wil bij beide partijen om er samen uit te komen
Eigen verantwoordelijkheid van partijen voor de te nemen
beslissingen
Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid van de mediation
Beslotenheid en geheimhouding voor alle partijen inclusief de
mediator
Betrokkenheid van partijen
Het bindend karakter van de regeling vanaf het moment dat de
overeenkomst (convenant) bij de mediator is ondertekend
Hoe ziet de mediation-procedure eruit?



Om te beginnen zal de mediator nagaan of de mensen die zich
bij hem of haar melden, wel rijp zijn voor mediation.
Bijvoorbeeld bij een scheiding, gaat de mediator na of mensen
alles eraan gedaan hebben om een scheiding af te wenden. Pas
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6.

nadat het echtscheidingsbesluit een vaststaand gegeven is, kan
de procedure beginnen.
De mediator sluit met partijen een mediationovereenkomst.
Daarin kunnen worden opgenomen voorwaarden, regels,
rechten, plichten, werkafspraken, honorarium en dergelijke. Op
deze overeenkomst is het MFN-mediationreglement van
toepassing.
De mediator verzamelt samen met beide partijen alle gegevens
die nodig zijn voor de mediation en inventariseert de zaken die
zij aan de orde willen stellen. De mediator maakt een overzicht
van zaken die partijen willen bespreken en waarvoor een
regeling moet worden getroffen.
De mediator begeleidt vervolgens de onderhandelingen tussen
de partijen op basis van de wederzijdse belangen. Hij of zij
stimuleert hen te zoeken naar oplossingen die voor beide
partijen acceptabel zijn. De mediator bewaakt het evenwicht
tussen beide partijen.
Als er overeenstemming is bereikt, stelt de mediator
een conceptconvenant op, ook de vaststellingsovereenkomst
genoemd. Als iedereen zich geheel met de inhoud ervan kan
verenigen, ondertekenen de partijen het convenant. Vanaf dat
moment zijn de afspraken bindend.
Als het een scheidingsmediation betreft, wordt vervolgens door
een samenwerkende advocaat een gezamenlijk verzoekschrift
tot echtscheiding ingediend bij de bevoegde rechtbank; partijen
hoeven niet zelf op de zitting te verschijnen. Tot slot wordt de
echtscheidingsbeschikking van de rechtbank ingeschreven in de
registers van de Burgerlijke Stand en het
huwelijksgoederenregister.
Mediation bij een (echt)scheiding
Elke relatie kent hoogte- en dieptepunten. Conflicten lost u
meestal zelf samen met uw partner op, maar soms steekt 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. Is relatietherapie
een gepasseerd station en/of overweegt u echtscheiding? Maak
dan van uw scheiding geen vechtscheiding en laat u uw
kinderen niet de dupe daarvan worden. Mediation helpt, zonder
langdurige kostbare juridische procedures.
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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 echtgenoten 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.

6.1. Regelen van de gevolgen van scheiding tussen de
scheidende partners
Mediation is een 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 beiden hebt de wil om gezamenlijk tot een
oplossing te komen. U werkt samen aan een regeling bij één
mediator. Dat scheelt tijd, energie en geld.
De mediator bevordert de communicatie tussen u als
scheidende partners. U kunt met elkaar in gesprek komen op
een wijze die u allang ontwend waren. Er wordt ruimte
gecreëerd om over en weer elkaars wensen te bespreken.
Moeilijke onderwerpen, ook op emotioneel gebied, worden
daarbij niet uit de weg gegaan. Zo kunt u maximaal zoeken
naar opties en oplossingen gericht op uw beider behoeften en
belangen en op de belangen van de kinderen. U komt vaak tot
andere, betere oplossingen waaraan u eerder niet gedacht
heeft. Het resultaat van onderhandelingen wordt door de
mediator vastgelegd in een overeenkomst genaamd
vaststellingsovereenkomst of convenant.
Een met onze praktijk samenwerkende advocaat vraagt de
echtscheiding aan op gezamenlijk verzoek van u beiden en
stuurt de vaststellingsovereenkomst (het resultaat van de
mediation) naar de rechtbank. U hoeft daarbij niet voor de
rechter te verschijnen. De rechter bekrachtigt de afspraken en
spreekt de echtscheiding tussen u uit in een beschikking. Na
een bezinningsfase kan de akte van bezinning ondertekend
worden en kan de scheiding definitief gemaakt worden door het
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in te schrijven in de registers van burgerlijke stand.
6.2. Regelen van de gevolgen van de scheiding voor de
kinderen
A. Gezag en omgang
In de wet is vastgelegd dat gehuwde ouders die uit elkaar
gaan, in principe samen het ouderlijk gezag behouden. Ook het
recht op omgang tussen ouders en kinderen is in de wet
opgenomen. Ouders die uit elkaar gaan, zijn verplicht om
afspraken over hun kinderen vast te leggen in een zogenoemd
ouderschapsplan, bijvoorbeeld over het gezag, de verdeling van
de zorg of de omgang en de verblijfplaats. Als u als ouders er
zelf niet in slaagt om tot een plan te komen, dan kunnen wij u
helpen om tot een plan te komen.
B. Het ouderschapsplan
Scheiding betekent het einde van de partnerrelatie maar niet
het einde van het ouderschap. Kinderen hebben recht op
verzorging en opvoeding van beide ouders. Als kinderen een
band hebben met beide ouders, komt een ouderschapsplan de
ontwikkeling van het kind ten goede. Tegelijkertijd kunnen de
gemaakte afspraken onenigheid voorkomen tussen de ouders
over de zorg en opvoeding van de kinderen en over de kosten
van hun levensonderhoud.
Het ouderschapsplan is een verplichte regeling geworden sinds
2009. Ouders van minderjarige kinderen moeten een
ouderschapsplan aan de rechter voorleggen. Daarin leggen
ouders die gaan scheiden afspraken vast over hun minderjarige
kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn,
een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen
ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag
over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een
ouderschapsplan op te stellen.
Wij helpen u om een ouderschapsplan op maat te maken en wij
leggen uw afspraken voor u vast.
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Advanced Mediation is gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling en in bemiddeling bij conflicten in nieuw
samengestelde gezinnen.
7.

Voordelen van mediation bij (echt)scheiding












8.











Samen een regeling treffen bij één mediator
Lagere kosten en korter tijdsbestek
Scheiding als een gedeelde verantwoordelijkheid
Optimale aansluiting van de regeling bij ieders behoeften en
belangen
Groter draagvlak voor de regeling
Scheiden zonder strijd
Geen gerechtelijke procedures en de onvoorspelbare
uitkomsten daarvan
Veilig onderhandelingsklimaat en gezonde
communicatiekansen
Met een zekere mate van berusting uit elkaar gaan
Betere kansen op een goede verstandhouding, mede in het
belang van de kinderen
Minder kans op beschadiging van de kinderen.
Nadelen van een juridische weg bij scheiding
De strijd kan de belangen overschaduwen
De kosten van de procedure kunnen zeer hoog oplopen
De procedure kan jaren duren. De rechterlijke beslissing kan
één of beide partijen enorm tegenvallen. Dit kan ertoe leiden
dat een partij besluit in beroep te gaan
De onderlinge verstandhouding kan onherstelbaar beschadigd
raken
Kinderen kunnen in de strijd betrokken raken en voelen zich
voor moeilijke loyaliteitsconflicten geplaatst
Negatieve effecten op het opvoedingsproces van de kinderen
Mogelijke emotionele en psychologische schade bij de kinderen
Echte redenen voor de scheiding en emoties blijven
onbesproken
Onbegrip en een niet verwerkte scheiding kunnen de gevolgen
zijn.
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9.

Wat zijn de meest besproken onderwerpen tijdens een
mediation bij (echt)scheiding?







Wie in de echtelijke woning blijft en wie elders gaat wonen en
waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben
Een regeling voor de kinderen (verzorging en opvoeding,
ouderlijk gezag, omgangsregeling, kosten van
levensonderhoud)
Partneralimentatie
Verdeling van vermogen, bezittingen en schulden (huis,
hypotheek, spaargelden, inboedel, auto, bedrijf, enz.)
Opgebouwde pensioenen.
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