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Nieuw concept voor een
tevreden scheiding
Het is natuurlijk verreweg het eenvoudigst om gewoon gelukkig met elkaar te blijven.
Maar in één op de drie huwelijken blijkt dat toch zo gemakkelijk nog niet en rijt de
shredder van de burgerlijke stand het geluk van weleer in duizend reepjes uiteen. Zo’n
scheiding houd je het liefst zo kort mogelijk. Voor wie er met elkaar niet uitkomt, ook
mediation niet werkt en een gang naar de rechter geen optie is, ontvouwt zich een
nieuwe weg: Bindend Scheidingsadvies.

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Samen verder is geen optie, maar een
constructieve scheiding lijkt buiten beeld.
Mediation levert niets op, maar een gang
naar de rechter is een stap te ver.

ONZE VISIE
Petra Mallant (De Horst Mediation), Ottoline
Koppens (Koppens Mediation) en Tom van
Baaren (accon■ avm) werken al zo ongeveer
een decennium samen in mediationtrajecten. Hierin
bemiddelen ze tussen partners die een punt achter hun
huwelijk willen zetten en elkaar moeten vinden in de verdeling van voogdij, goederen, gelden en wat dies meer zij.
Mallant is een allround scheidingsmediator en advocaat,
Koppens is orthopedagoog en vanuit die hoedanigheid
family mediator en Van Baaren is bij accountantskantoor
accon■ avm specialist op het vlak van echtscheidingen.
“Als er centen in het spel zijn, kom ik in actie.”
Hoewel met mediation goede resultaten geboekt worden,
loopt een traject niet altijd af met een beleefd knikje of
een handdruk. “Soms komen de partners er gewoon
niet uit”, zegt Mallant. Koppens: “Bijvoorbeeld als ze het
niet eens worden over de verdeling van de zorg. Moeder
wil bijvoorbeeld geen co-ouderschap of vader betrekt
zijn nieuwe partner bij de opvoeding van de kinderen.”
“Of misschien is er een gezamenlijke onderneming in
het spel”, vult Van Baaren aan. “Hoe moet die worden
voortgezet of verdeeld?” Bij zo’n patstelling rest slechts
een peperduur en soms ellenlang traject bij de rechter
die niet zelden uitmondt in een ‘vechtscheiding’.

MIDDENWEG
Het is jammer dat een middenweg ontbreekt,
vinden Mallant, Koppens en Van Baaren. “Daarom
bieden we met ons samenwerkingsverband Bindend
Scheidingsadvies een alternatief”, aldus Mallant. Deze
procedure, wettelijk verankerd en contractueel geflan-

keerd, kan alleen met instemming van beide partijen van
de grond komen en wordt uiteindelijk afgesloten met een
overeenkomst tussen partijen of een juridisch bindend
advies. “Anders dan de rechter, kijken we niet slechts
met juridische ogen naar een kwestie, maar hebben we
oog voor de gehele context”, zegt Koppens. “Van daaruit
kun je tot een oplossing komen die voor beide partijen
veel meer bevredigend is.” En daar hebben de drie dus
ook de expertise voor in huis.

INTAKE
Een traject bij Bindend Scheidingsadvies begint
met een gesprek, zegt Mallant. “We spreken beide
partners apart in een low budget intakegesprek. Zien
we mogelijkheden, dan maken we een procesvoorstel,
kijken we welke expertise we nodig hebben en geven we
een indicatie van de kosten.” Soms blijkt na zo’n gesprek
dat de twee partners er toch samen uit kunnen komen.
“Dan leggen we hun overeenstemming vast en zit ons
werk er snel op”, zegt Koppens. Zo niet, dan gaat de
tweede fase van het traject van start, met uiteindelijk
een bindend advies als besluit.
“Essentieel is dat er een gedeeld vertrouwen is”, zegt
Van Baaren. “We kiezen er dan ook voor om het proces
altijd met z’n tweeën te begeleiden. Dat geeft extra
zekerheid en waarborgt onze onafhankelijkheid des te
meer.” Mallant: “Scheiden zal nooit leuk worden. Wel
kunnen we meer narigheid voorkomen, maken we een
troebel geheel helder en proberen we ervoor te zorgen
dat beide partijen opgelucht kunnen voortgaan met
hun leven.”

«

» Bindend Scheidingsadvies gelooft in een
integrale benadering die wat dieper steekt
dan de kaders van de wet.

UW OPLOSSING
» Bindend Scheidingsadvies bundelt
ervaring, kennis en expertise om tot een
oplossing te komen die niet alleen de knoop
doorhakt als de twee er niet uitkomen, maar
daartoe ook zorgvuldig belangen, gevoelens
en opvattingen weegt.
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