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Een scheiding in overleg bij de Mediation Company!
De koek is op…..jullie hebben besloten om te gaan scheiden. Scheiden brengt
een hoop onzekerheden met zich mee. Opeens zit je in een situatie die
gepaard gaat met veel spanningen en emoties. Vaak zit je met veel vragen
zoals; hoe moet het met onze kinderen?, moeten we ons huis verkopen,
kiezen we voor co-ouderschap?, etcetera. Er moet veel worden geregeld. je
hebt behoefte aan iemand die de ins en outs van een scheiding kent en jullie
hierbij kan begeleidden. Gelukkig kan jullie scheiding in goed overleg worden
afgehandeld. Bij een scheiding in overleg hebben jullie samen één mediator
en beslissen jullie samen welke afspraken jullie willen maken. Dat scheelt
naast een hoop gedoe, vooral ook tijd en geld.

1. Unieke combinatie!
Bij de Mediation Company hebben we een unieke combinatie. Mediation en
advocatuur. Het beste van 2 werelden om je scheiding in overleg te regelen.
We zijn gecertificeerde en geaccrediteerde family mediators en beschikken
daarnaast over juridische deskundigheid welke op elk gewenst moment kan
worden ingezet. Wij werken hierdoor sneller, efficiënter, tegen aantrekkelijke
tarieven met het beste resultaat.

2. Sneller!
Samen overleggen over je scheiding met behulp van een mediator scheelt
(veel) tijd. En iedere situatie is natuurlijk verschillend. Een scheiding in overleg
duurt gemiddeld zo’n 6 tot 12 weken. In deze periode stellen wij op basis van
hetgeen jullie onderling willen afspreken het echtscheidingsconvenant en/of
ouderschapsplan op en dragen zorg voor de verdere afwikkeling. Hierdoor
ontstaat er voor jullie sneller duidelijkheid.

3. Goedkoper!
Wanneer je samen onder begeleiding van een mediator in overleg kunt over je
scheiding hoef je niet elk een advocaat in te schakelen. Het enige wat een

mediator niet kan in Nederland is het indienen van het gemeenschappelijk
verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank. Bij de Mediation Company hebben
we een advocaat “in company” zodat we voor jullie alle noodzakelijke stappen
kunnen afwikkelen. Wij ontzorgen jullie van A tot Z. Dit scheelt veel geld.

4. Tegemoetkoming in de kosten!
Jullie houden natuurlijk niet van verassingen achteraf. Vooraf bespreken we
altijd met jullie de kosten. We hanteren vaste tarieven, maar bekijken altijd
eerst of (1 van) jullie in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming in de
kosten van de overheid. Dit is afhankelijk van jullie inkomen en vermogen.
Alleen een MfN gecertificeerde en bij de Raad voor Rechtsbijstand
ingeschreven mediator kan dit aanvragen. De overheid vergoed via de raad
voor Rechtsbijstand soms een groot deel van jullie kosten. Kom je in
aanmerking dan betaal je een eigen bijdrage van € 53,— of € 105,— en krijg je
tevens een fikse korting op de kosten van de Rechtbank. Wij vragen de
tegemoetkoming voor jullie aan en verzorgen de gehele administratieve
afhandeling hiervan.

5. Beslis zelf!
Indien je beiden een advocaat inschakelt praat je niet meer met elkaar maar via
jullie advocaten. Scheiden is geen conflict maar zou het wel snel kunnen
worden. Vooral de onzekerheid over bijvoorbeeld de woonsituatie, de kinderen
en geld geeft kans op spanningen en problemen. Bij mediation ga le onder
begeleiding van jullie mediator samen in gesprek. Tijdens deze gesprekken kun
je alles bespreken wat voor jullie belangrijk is. Hierdoor worden onzekerheden
vaak sneller weggenomen en wordt de kans op een conflict kleiner. Vaak
komen er ook onderwerpen aan bod waar jullie nog niet bij na hebben
gedacht. Als mediator leggen we al jullie afspraken vast in een
echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan en zorgen uiteindelijk voor de
juiste afwikkeling.

6. Kinderen komen minder snel in de knel!
Niet ieder stel heeft kinderen natuurlijk. Maar als er kinderen bij een scheiding
zijn betrokken hebben deze natuurlijk meer baat bij een scheiding in overleg
dan een vechtscheiding. Veel echtscheidingen verlopen echter vrij soepel en
zonder al te veel problemen. Ouders kunnen in die gevallen nog enigszins goed
met elkaar communiceren en staan niet lijnrecht tegenover elkaar. Deze
ouders lukt het dan ook vrijwel altijd om tijdens de mediation goede afspraken
met elkaar te maken. De missie van Mediation Company is om mensen zo goed
mogelijk te begeleiden bij hun scheiding, zodat ondanks dat ouders hun relatie
hebben verbroken zij zo goed mogelijk verder kunnen als ouders van hun
kinderen. Zij blijven dan ouders waarbij de kinderen vrij tussen de ouders
kunnen bewegen zonder schuldgevoelens en/of aangepast gedrag.

7. Open gesprek!
Anders dan anders worden afspraken bij mediation pas “bindend” indien ze op
papier staan en getekend zijn door beide partijen. Dat geeft jullie de
mogelijkheid om “hardop te kunnen denken” tijdens de gesprekken bij de
mediator zonder dat je gelijk vastzit aan een mondelinge afspraak. Hierdoor
ontstaat er vaak een openhartiger gesprek waarbij jullie onder begeleiding van
de mediator de diverse opties kunnen bespreken en kunnen kiezen voor de
oplossing die het beste aansluit bij jullie situatie.

8. Afspraken worden beter nagekomen!
De gemaakte afspraken worden bij zo’n scheiding in overleg veelal goed
nagekomen. De band tussen jullie, als ex-partners van elkaar, maar wel als
ouders van jullie kinderen, blijft daarvoor ook vaak beter. Dit heeft weer een
positief effect op de verdere ontwikkeling van jullie kinderen.

9. Het proberen waard!
Wij begrijpen dat het een verwarrende tijd is wanneer jullie uit elkaar gaan. De
meeste mensen hebben geen ervaring met scheiden en hebben geen idee wat
er allemaal bij komt kijken. Als mediator kunnen wij je helpen weer overzicht te

krijgen en de zaken op een rij te zetten. Als jullie nog enigszins met elkaar in
gesprek kunnen is scheiden in overleg middels mediation zeker het proberen
waard. Wanneer er kinderen zijn is het wellicht extra belangrijk voor jullie om
er geen “vechtscheiding” van te maken.

10. Kom vrijblijvend langs!
Uiteraard kunnen jullie natuurlijk altijd eerst een vrijblijvende afspraak maken.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Tijdens een kopje koffie kun je op ons
kantoor of bij je thuis terecht met al je vragen, zonder dat je op de klok hoeft te
kijken. We informeren jullie over onze werkwijze, de te nemen stappen, het
tijdspad en natuurlijk de kosten.
Op www.mediationcompany.nl vind je over de diverse onderwerpen meer en
uitgebreidere informatie, maar heb je nog vragen neem dan contact met ons
op. We staan voor je klaar.
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