Doordacht uit elkaar
Scheiden is voor niemand leuk: niet voor jou en je
partner, en zeker niet voor de betrokken kinderen.
Maar soms is scheiden de enige optie en dan kun je
het maar beter goed aanpakken.

Met een goed
scheidings
proces leg je
een fundament
voor de rest
van je leven

Als jullie gaan scheiden, maar er samen niet uitkomen,
dan kan een scheidingsmediator een goede oplossing zijn.
Als jullie gaan scheiden, maar er samen niet uitkomen,
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Scheidingsmediator Diane van Heeswijk helpt graag bij het
regelen van de praktische én emotionele zaken rond een
scheiding. Diane: 'In de orkaan die scheiding heet, komt er
zoveel op je af dat je vaak niet helder ziet wat je allemaal
moet regelen en hoe je dat het beste kunt doen. Als jullie
kinderen hebben, dan wordt het nóg lastiger, want zij
hebben alle steun en aandacht hard nodig in deze periode.
Mediation biedt het voordeel dat de partijen er qua communicatie vaak op vooruit gaan. Je wilt weliswaar niet je
verdere leven met elkaar doorbrengen, maar je blijft altijd
samen ouders van jullie kinderen. Duidelijke communicatie
en zoveel mogelijk wederzijds begrip is dan ontzettend
belangrijk. Andere voordelen van mediation zijn dat beide
partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken en zich
er beter aan houden. Bovendien scheelt mediation geld,
omdat je maar één tussenpersoon nodig hebt in plaats van
voor iedere partij één advocaat.'
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Financiële afwikkeling

Diane: 'Een belangrijk onderdeel van een scheiding is de
financiële afwikkeling. Ik kan je adviseren over en helpen
bij het verdelen van de bezittingen, het regelen van de
alimentatie, het pensioen, de fiscale gevolgen en het
opstellen van het ouderschapsplan. Zo kunnen jullie je
richten op het wennen aan de nieuwe situatie, een beetje
tot rust komen en er voor jullie kinderen zijn.'

Goede begeleiding in een
heftige periode
De scheiding was een heftige periode waarin veel is
gebeurd: veel spanning, ellende en dingen die op je af
komen. Buiten het emotionele aspect waren er veel
praktische zaken die op mij afkwamen. Alles kwam op
mij neer, want mijn partner liet alles aan mij over.
Mijn hoofd was te klein. Diane heeft ons goede adviezen gegeven en wist waar ze over praatte. Ze was
rustig, vriendelijk, meelevend en onpartijdig. Dat vond
ik belangrijk, want ik wilde geen vechtscheiding.
De scheidingsprocedure is bijzonder vlot verlopen,
wat rust en opluchting gaf. Als een stel wil scheiden
en ze willen er samen uitkomen, dan beveel ik zeker
Diane aan.

- Cleo

