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MEDIATION EN SCHEIDING? 

Wat kan een MEDIATOR voor scheidende koppels betekenen? 

De mediator is een bemiddelingsdeskundige die de gesprekken en de 
communicatie tussen de scheidende partners stimuleert en begeleidt.  
 
Met als doel dat er afspraken gemaakt worden om problematische situaties 
te verbeteren / te voorkomen. De mediator kan een overzicht maken van de 
financiële situatie tijdens en na de scheiding.  

Ook kan de mediator u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan en 
het scheidingsconvenant. 

De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. De gesprekken zijn en blijven ten 
alle tijden vertrouwelijk! 

 

 

   

 

DE POSITIIE VAN DE MEDIATOR 

De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. 

De mediator draagt zorg voor het communicatieproces tussen de partijen. 

De gesprekken tussen de deelnemende partijen en de mediator zijn en 
blijven vertrouwelijk! 

 

MEDIATIONPROCES 

De mediator nodigt u en uw (ex)partner uit voor een vrijblijvend gesprek. 

Het eerste gesprek zal plaatsvinden in een door de mediator aan te wijzen 
neutrale en veilig locatie. Na het kennismakingsgesprek bepaalt u zelf samen 
of mediation u zou kunnen helpen bij het maken van de scheidingsafspraken. 

 
SCHEDINGSMELDING GEDAAN OF ONTVANGEN? 

Vaak is de ene partner al verder in de emotionele en praktische fase van de 
scheiding en wil alles zo snel mogelijk geregeld hebben, terwijl de ander 
verdrietig of boos is en daardoor (nog) niet in staat is om zeer emotioneel 
en/of financieel ingrijpende beslissingen te nemen. 

 

WAT KAN DE MEDIATOR DAN VOOR U DOEN? 

De mediator is een neutrale bemiddelingsdeskundige die de gesprekken en 
de communicatie tussen partijen stimuleert en begeleidt. De Mediator zorgt 
ervoor dat u en uw partner (en eventueel later met de kinderen) met elkaar 
in gesprek gaan om zo de individuele belangen én de gezamenlijke belangen 
helder te krijgen. 

Als de wederzijdse belangen bekend zijn kan er een begin worden gemaakt 
met het maken van afspraken. 

 

   

MEDIATION IS VOOR…?    

Wellicht heeft deze informatie geen betrekking op uw eigen situatie, maar 
kent u wel iemand die op de hoogte zou moeten zijn van de mogelijkheden 
van mediation, neem dan deze informatie mee en geef het aan diegene.  

 

 

                                                                                                                             

 

 

 


