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Conflicten zijn lastig, 
maar bieden ook een 

uitdaging. Elke scheiding, 
familierechtelijk geschil of 
nalatenschapskwestie is 

anders en vraagt om een eigen 
benadering. 

Onze drijfveer is om mensen 
in een conflictsituatie te 

begeleiden naar een passende 
oplossing met respect voor 
ieders belangen én, in het 
bijzonder, ook die van de 

kinderen. Een gezamenlijk 
gedragen oplossing is een 

duurzame oplossing.

Vooral als er geen evenwicht bestaat 
tussen de partners in kennis en/of 
emoties, is de overlegscheiding de aan-
gewezen weg om toch gezamenlijk tot 
afspraken te komen en een procedure 
te vermijden.

Het belangrijkste verschil met me-
diaton is dat ieder van de partners 
wordt bijgestaan door een advocaat, 
die tevens mediator is. Deze advocaat 
is er voor uw eigen belangen, zonder 
te strijden tegen de andere partner. 
De advocaten hebben ook oog voor 
het belang van de andere partner en 
gebruiken hun mediatonvaardighe-
den. Het is de beide advocaten niet 
toegestaan om de cliënten bij te staan 
in een juridische procedure. Hierdoor is 
er commitment om er in goed overleg 
uit te komen. 

Een coach/psycholoog begeleidt de 
emotionele kant van het scheidings-
proces en structureert de bijeenkom-

De overlegscheiding
De overlegscheiding of de Collaborative Divorce is een waardevolle 
variant van mediaton. Soms is mediation niet mogelijk en is de 
overlegscheiding een betere optie. Een overlegscheiding is een andere 
manier van scheiden en een prima alternatief voor mediation. 

sten. Wanneer nodig grijpt de coach in, zodat 
gesprekken op een redelijke toon gevoerd 
blijven worden. 

Alle betrokkenen, de partners én teamleden, 
spannen zich in om de scheiding tot een 
goed einde te brengen. De afspraken worden 
vastgelegd in een echtscheidingsconve-
nant. Wanneer er minderjarige kinderen zijn 
wordt daarnaast met ondersteuning van de 
coach een ouderschapsplan opgesteld. De 
toekomst van de partners en de kinderen 
staat centraal. 

De scheiding verloopt op een respectvolle en 
integere wijze en de methode van over-
legscheiding is  de beste garantie voor een 
duurzame oplossing. 


