PRAKTIJKVOORBEELDEN ECHTSCHEDING ARNHEM
Bij de mediator aan tafel
Beginsituatie
Ik werd via een mail benaderd door een vriendelijke, maar verdrietige
mevrouw uit een dorp uit de buurt: of ik beschikbaar was voor een mediation
echtscheiding regio Arnhem die op korte termijn geregeld moest worden. Ik
heb positief gereageerd en meteen een afspraak gemaakt voor een
intakegesprek met de vrouw en de man samen.
Intakegesprek
In het gratis intakegesprek heb ik uitgelegd dat ik optreed als mediator
echtscheiding regio Arnhem, hoe mediation werkt en wat de susidie
mogelijkheid is via de Raad voor Rechtsbijstand. Zij hebben samen uitgelegd
dat ze allebei definitief besloten hebben te scheiden en dat ze dit voor hun
tieners (zoon en dochter) en voor henzelf in goede harmonie willen regelen.
Er moest toch ook wel even een traantje worden weggepinkt. Het was voor de
vrouw een grote geruststelling dat we meteen en op korte termijn een
startafspraak konden maken. En ook niet onbelangrijk: ‘het klikte’ tussen ons.
Goede voorbereiding door de vrouw
Omdat de vrouw al veel voorbereid had en ze hierover samen al afspraken
hadden gemaakt, wilden ze graag e.e.a. op redelijk korte termijn afronden,
want de vrouw ging graag zo spoedig mogelijk apart wonen. Ze had al contact
gehad met de woningbouwverenging en er was gelukkig in de buurt een
passend huis beschikbaar. Maar om voor die huur-woning in aanmerking te
komen moest er een scheidingsconvenant overlegd worden.
Snelle start
Het verborgen argument komt pas laat op tafel (er was geen logeerkamer). Ze
wilden in goed overleg scheiden, maar de man moest op de bank slapen.
Samen slapen in hun tweepersoonsbed voelde niet meer prettig, vooral
daarom wilden ze vaart maken. Ik kon aan hun wens om snel te starten
voldoen. Ik heb de mediation overeenkomst opgemaakt en met de bijlagen te
weten het mediation-reglement en de gedragsregels voor mediators van de
Mediation federatie Nederland aan hen gemaild.
Mediation
De mediation liep voorspoedig. Ze waren inderdaad al ver gekomen met het
afspreken van hun scheiding. De kinderen waren goed ingelicht. Het
ouderschapsplan was dan ook snel klaar, de kinder- en partner-alimentatie
werden ze het in onderling over eens en over de boedelverdeling ook. Het
gezamenlijke koophuis had een kleine overwaarde en die werd 50/50
verdeeld, evenals de wederzijdse pensioenen.
Probleem
Het overzetten van de oude hypotheek op naam van de man bleek
ingewikkeleder dan gedacht, vanwege de nieuwe regels van de overheid en

de banken, maar ook dat kon geregeld worden. De 50% van de overwaarde
was genoeg voor de vrouw om het nieuwe huis in te richten.
Toch nog snelle afronding
De convenant is opgesteld en door de advocaat gecontroleerd, daarna
getekend en bij de rechtbank bekrachtigd. De man en vrouw hebben daarna
afgezien van hoger beroep en de scheiding is ingeschereven bij de
gemeentelijke basisadministratie en daarmee definitief geworden. Binnen
twee maanden was alles afgerond. En de vrouw heeft haar huurhuis snel
kunnen betrekken.
Resultaat
De ondertekening van de convenant was voor man en vrouw een opluchting.
De kans voor ieder van hen op een nieuwe start bood rust. De vrouw kon
binnenkort weer in een eigen bed slapen. De relatie was niet beschadigd; ze
blijven samen de ouders van hun twee tieners.
Voordelen mediation bij echtscheiding:
- partijen kiezen samen de oplossingen; dus is er draagvlak voor
- mediation kost aanmerkelijk minder emotionele energie en minder tijd
en geld dan andere procedures
- een mediator heeft begrip voor de emoties die bij een scheiding
optreden
- de mediator behartigt ook de belangen van de kinderen
- de betrokkenen krijgen een nieuw perspectief

Casus echtscheiding Arnhem en omstreken
Deze case is een typisch voorbeeld van een minnelijke scheiding in de regio
Arnhem.
Beginsituatie
Ik werd via een mail benaderd door een man uit een dorp in de regio Arnhem
of ik beschikbaar was voor een scheiding die op korte termijn geregeld moest
worden. Ik heb positief gereageerd en gevraagd om aan te geven wanneer
een eerste kennismaking met beide partners samen kon plaatsvinden. In het
intakegesprek heb ik uitgelegd hoe mediation werkt en wat de susidie
mogelijkheid is via de Raad voor Rechtsbijstand. Zij hebben uitgelegd dat ze
samen definitief besloten hebben te scheiden en dat ze dit voor hun twee
tiener kinderen en voor henzelf in goede harmonie willen regelen. En omdat
ze dit samen al besloten hadden en een aantal zaken ook al onderling
afgesproken hadden wilden ze graag e.e.a. op redelijk korte termijn afronden,
want de vrouw ging apart wonen en om voor een woning van de
woningbouwvereniging in aanmerking te komen moest er een
scheidingsconvenant overlegd worden. Ik kon aan hun wens om snel te
starten voldoen. Ik heb de mediation overeenkomst opgemaakt en met de
bijlagen te weten het mediationregelement en de gedragsregels voor
mediators van de Mediation federatie Nederland aan hen gemaild.

Mediation
De mediation liep voorspoedig. De vrouw kwam in aanmerking voor subsidie
gezien haar inkomen en die aanvraag werd ddor mij ingediend. Ze waren
inderdaad al ver gekomen met het afspreken van hun scheiding. De kinderen
waren goed ingelicht. Het ouderschapsplan was snel klaar, de kinder- en
partner-alimentatie werden ze het onderling over eens en over de
boedelverdeling eveneens. Het koophuis had een overwaarde en die werd
50/50 verdeeld evenals de wederzijdse pensioenen. Het overzetten van de
hypotheek op naam van de man bleek ingewikkeleder dan gedacht, vanwege
de nieuwe regels van de overheid en de banken, maar ook dat kon geregeld
worden. De enige tegenvaller was dat door de verdeling van de overwaarde
van het huis de voorwaarden voor de subsidie van de vrouw van de Raad
voor Rechtsbijstand overschreden werden en dus werd de subsidie achteraf
ingetrokken. De convenant is opgesteld en door de advocaat gecontroleerd,
daarna getekend en bij de rechtbank bekrachtigd. De man en vrouw hebben
daarna afgezien van hoger beroep en de scheiding is ingeschereven bij de
gemeentelijke basisadministratie en daarmee definitief geworden. Binnen
twee maanden is alles afgerond

Resultaat
De ondertekening van de convenant is voor man en vrouw een opluchting. De
kans voor ieder van hen op een nieuwe start biedt rust. De relatie is niet
beschadigd; ze blijven samen de ouders van hun twee tieners.
Voordelen mediation bij echtscheiding:
- partijen kiezen samen de oplossingen; dus is er draagvlak voor;
- mediation kost aanmerkelijk minder emotionele energie en minder tijd
en geld dan andere procedures;
- een mediator heeft begrip voor de emoties die bij een scheiding
optreden;
- de mediator behartigd ook de belangen van de kinderen;
- de betrokkenen krijgen een nieuw perspectief.

Het belang van het kind in mediation
Mediatior Arnhem bij echtscheidingen
Bij partners die willen scheiden in de regio Arnhem komt het steeds vaker
voor dat zij samen afspreken een gekwalificeerde mediator in te schakelen.
Voordelen van mediation Arnhem
De voordelen van de toepassing van mediation bij echtscheiding zijn:
- Ik ken als mediator regio Arnhem ook de weg in de regio en kan ook bij
jullie thuis of op een andere plek afspreken als jullie dat beter schikt.
- Mediation kost aanmerkelijk minder emotionele energie en minder tijd
en geld dan andere procedures

- Er is voor lagere en middeninkomens via mij een mogelijkheid om de
mediation grotendeels gesubsidieerd te krijgen.
- Jullie kiezen samen de oplossingen; dus is er draagvlak voor
- Ik heb begrip voor jullie emoties die bij een scheiding optreden
- Ik behartig ook de belangen van jullie kinderen
- Jullie krijgen een nieuw perspectief en hervinden je balans
- Jullie gaan leren communiceren als ex-partners, maar je blijft voor jullie
kinderen vader en moeder
- Mediation Regio Arnhem en omgeving is ook praktisch, omdat ik op
een laagdrempelige wijze jullie samen bij mij thuis in Oosterbeek
ontvang voor de mediation besprekingen. Dit kan in overleg soms ook
buiten kantoortijden.
- Omdat ik ingeschreven ben als familie-mediator in het register van de
Raad voor Rechtsbijstand kan ik voor jullie ook subsidie regelen als
jullie binnen de normen vallen. Ik leg dit graag uit in een
kennismakingsgesprek. Dit is gratis.
Voorbeeld hoe de mediator het belang van het kind behartigt
Een stel met een dochtertje vraagt mijn hulp voor het ouderschapsplan en de
scheidingsconvenant. Het bizondere van deze mediation was dat zij waren
vastgelopen in de afspraken over de omgangsregeling. Ze hebben allebei een
drukke baan en wilden toch een co-ouderschapsafspraak. Ze hadden al een
paar regelingen zelf opgesteld, maar liepen vast op het feit dat de
wisseldagen onregelmatig waren ten gevolge van hun dienstroosters. Ik heb
uitgelegd dat het voor hun dochter best al belastend is als de ouders gaan
scheiden. Als daar nog een ingewikkeld wisselrooster bij komt kan dit teveel
worden. Kinderen hebben vooral in de periode van en na de scheiding veel
stabilteit nodig. Ik heb aangeboden hun probleem op te lossen en heb samen
met hen net zo lang gepuzzeld totdat er vaste wisseldagen afgesproken
konden worden. Alles binnen hun werkroosters. De ingekleurde versie is op
de koelkast opgehangen en het dochtertje heeft er plezier in om te zien door
wie ze van school gehaald wordt en waar ze slaapt.

