
  

 

Modules Mediation 

De basis van mediation is vrijwilligheid, werkt het voor één van beiden niet dan mag men de 

mediation vrijwillig beëindigen. Voordeel van een uurtarief is dat men nooit te veel betaald en de 

mediator verplicht is een urenstaat voor zijn verrichte werkzaamheden bij te houden en te 

verstrekken bij facturering. 

In de praktijk blijkt dat een totaal van 10 uur meestal wel nodig is en voor gesprekken en afhandelen 

van een scheiding met kinderen is dit 2 uur meer. 

Kiest men voor modules en het voordeel dat men precies weet wat de kosten zijn, dan is het handig 

hier duidelijke afspraken te maken over de te verrichten taken, wie, wat en wanneer gegevens 

volledig beschikbaar zijn en voortgang te houden in het proces. Enige flexibiliteit in het totaal af-

kaderen van modules en de afgestemde prijs is aanwezig 

Uitgangspunten: 

- Helderheid, transparantie 

- Duidelijke afgebakende modules 

- Gericht op de communicatie tussen ouders in het belang van het kind 

- Gericht op de behoeften van de ouders c.q. ouders 

- Onderscheiding in modules bij scheiding en modules nazorg scheiding of anderszins 

- Prima prijs – kwaliteitverhouding 

N.B. 

Familiemediators zijn MfN-Registermediators die zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Dit betekent dat het mogelijk is om bij een laag inkomen een bijdrage van het Rijk te krijgen bij 

mediation. De cliënt betaalt dan een eigen bijdrage (2020) die ligt tussen de € 55 en € 109,00. 

Meer informatie over de inkomensgrenzen zijn na te lezen op www.rvr.org. 

De modules en tarieven zijn opgezet voor U als particulier. Voor het afhandelen van een 

echtscheiding of einde relatie met kinderen is module 1 en 2 voldoende en bedraagt                           

de totaalprijs € 1.650,00 incl btw ( module 3,4, 5 en 6 zijn in die prijs inbegrepen). 

Is niet geheel duidelijk hoeveel mediationgesprekken gewenst dan wel nodig zijn, dan kan men ook 

kiezen voor een uurtarief, dan kunnen de modules 3, 4, 5 en 6 tegen een vaste prijs worden 

meegenomen. 

voorbeeld. 

de ouders hebben zelf samen al een ouderschapsplan opgemaakt en de financiële zaken voor het 

grootste deelgeregeld en daar afspraken overgemaakt. zij willen deze afspraken wel op een juiste 

wijze worden vastgelegd dan kan men kiezen voor module 3, desgewenst met een afronden 

eindgesprek van 2 uur. De kosten zijn dan 2x € 175,00 + € 350,00 = € 700,00 

Voor ondernemers en DGA’s kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.  
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MODULES BIJ SCHEIDEN 

Module 1 BASIS  
De basismodule is toepasbaar voor iedereen die uit elkaar gaat en daar afspraken met 
elkaar over wil maken en vastleggen. Onderwerpen, die onder meer aan bod komen: 

- Scheidingsmelding 
- Communicatie tussen elkaar 
- Opstellen financieel overzicht (woning, hypotheek, bank-spaarrekeningen, 

schulden, levens- en lijfrenteverzekeringen, auto’s, boot, caravan, pensioenen,  
- budgetteren kosten huishouding, alimentatie berekening 
- Inboedelverdeling 
- afstemmen Juridische zaken cq afhandeling 

Stap 1 Als vervolg op de intake; Mediation afspraak over wel- of niet scheiden 
Stap 2 Invullen intakeformulier en verstrekken van de benodigde informatie 
Stap 3 Mediator maakt financieel overzicht en zo nodig alimentatie berekening 
Stap 4 Mediation afspraak over financieel overzicht, bespreken wensen en 
doelstellingen 
Stap 5 Opstellen bespreek exemplaar convenant  
Stap 6 Mediation afspraak, Afronden en ondertekenen convenant   
Totaal Maximaal 3 gesprekken en uitwerken van bovengenoemde documenten.  
Indienen rechtbank kunnen we voor U regelen. 
Hiervoor geldt de standaard prijs van € 400,00 excl btw. De griffiekosten van de 
Rechtbank worden apart betaald. Wij werken samen met Advocaten. Ouders hebben 
de mogelijkheid om tegen gereduceerde tarieven hiervan gebruik te maken, maar 
kunnen ook elders hun verzoekschrift laten indienen. 
Indien er kinderen zijn, is de module kinderen eveneens nodig. 

 
€ 1250,00 

 

Module 2 KINDEREN 
Wij stellen het belang van kinderen en de zorg voor kinderen centraal.  De ouders gaan 
onder begeleiding van de mediator in gesprek over: 

- Een overzicht van alle zorg- en opvoedingstaken 
- De zorgverdeling 
- De afspraken over bijzondere kosten en de verdeling hiervan 
- Te maken afspraken over belangrijke aangelegenheden van kinderen, 

bijvoorbeeld schoolkeuze, medische behandeling en begeleiding, 
spaarrekeningen 

- De (verplichtende) informatie overdracht naar elkaar als ouders. 
Stap 1 Ouders vullen werkblad ouderschapsplan in 
Stap 2 Mediation afspraak; Doornemen en Bespreken ouderschapsplan 
Stap 3 Ondertekenen en afsluiten ouderschapsplan tegelijk met afspraak ondertekenen 
convenant 
Aan het eind worden de afspraken in een ouderschapsplan gezet, waarbij goed gekeken 
wordt naar wat ouders belangrijk vinden voor hun kind.  
Ook het hoofdverblijf, het gezag, de verzekeringen voor het kind en andere zaken 
worden beschreven in het ouderschapsplan. 
 
Kindgesprek 
Als het de wens is van de ouders dat de kinderen kunnen betrokken worden bij het 
uiteindelijke ouderschapsplan en hun zegje kunnen doen, krijgen de kinderen de 
mogelijkheid in minimaal 1 gesprek om hun eigen verhaal, hun wensen en hun zorgen 
te bespreken, aan een externe deskundige derde.  
Indien gewenst wordt hierbij een externe deskundige ingezet met bijvoorbeeld als 
specialisatie KIES Omgangsbegeleiding (Kind In EchtscheidingsSituaties). 

 
€ 400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 300,00 
 
 
 
 
 



  

 

Module 3 Opstellen financiële verdeling en convenant 
Regelmatig komt het voor dat men zelf al het nodige heeft uitgezocht, samen heeft 
besproken en met elkaar afspraken zijn gemaakt. 
Wil men alleen gebruik maken van de financiële verdeling en deze vastleggen in het 
convenant dan is dit mogelijk, na aanleveren van het intakeformulier en de benodigde 
documenten, aangevuld met de gemaakte afspraken.. 

€ 350,00 
 

Module 4 GEHUWD – GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
Indien ouders gehuwd zijn in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse 
voorwaarden, of indien ouders een geregistreerd partnerschap hebben (al of niet met 
een samenlevingscontract), dan zijn er aanvullende acties nodig voor de ontbinding 
hiervan bij de Rechtbank of indien mogelijk bij de Notaris. De mediator bespreekt dit 
samen met ouders, neemt aanvullende wensen op in het scheidingsconvenant van de 
basismodule en onderhoudt het contact met de advocaat of notaris. De acties zijn 
nodig voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, wat de advocaat voor 
ouders doet of voor het verkrijgen van de formele beëindiging bij de notaris.  
Zijn er extra kosten van de advocaat of de notaris, dan zijn deze niet inbegrepen in deze 
module.  
 

 
€ 150,00 

Module 5 KOOPWONING 
Als jullie samen een koopwoning hebben, dan moeten hier zaken voor geregeld worden 
en keuzes in worden gemaakt. Wij kan en wil de woning overnemen of wordt de 
woning verkocht aan een derde.  Wat zijn dan voordelen/nadelen en de financiële en 
fiscale gevolgen? Is er een meerwaarde of onderwaarde in het huis en hoe moet dit 
verdeeld worden? Wat gebeurt er bij een restschuld? 
Wie blijft in de woning wonen, wie gaat de kosten van de woning betalen en wie gaat 
de kosten als gebruiker van de woning betalen. gaat de gebruiker  kosten voor het 
gebruik betalen. 
Samen met de mediator lopen ouders al deze vragen door en mogelijk nog een boel 
andere. Afspraken die gemaakt worden, worden toegevoegd aan het 
scheidingsconvenant van de basismodule. 

 
€ 300,00 

Module 6 ALIMENTATIE – INKOMEN NA SCHEIDING 
In deze module wordt er gekeken naar het inkomensverschil tijdens en na scheiding. Is 
het noodzakelijk dat er partneralimentatie en kinderalimentatie komt? Een 
alimentatieberekening wordt gemaakt door een specialist op dit terrein en een advies 
wordt hierbij gegeven. De mediator gaat daarna samen met ouders bekijken welke 
vragen er nog zijn en hoe de afspraken opgenomen kunnen worden in het 
scheidingsconvenant. Het betalen van kinder- en partneralimentatie is niet vrijblijvend. 
Ouders zijn wettelijk verplicht na huwelijk of geregistreerd partnerschap om elkaar te 
onderhouden. De termijn is afhankelijk van de duur van het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap. Over de te betalen kinderalimentatie moeten duidelijke afspraken 
worden gemaakt volgens de Trema normen en vastgelegd worden in het 
echtscheidingsconvenant en is nooit vrijblijvend. Het is belangrijk dat de kinderen bij 
beide ouders in een vergelijkbare welstand leven als vóór de scheiding. 

 
€ 150,00 

Nazorg. 
Wil men nadat  de scheiding is geregeld en ingeschreven is bij de burgerlijk stand een 
kosteloos evaluatie gesprek na ca 1 jaar dan is dit mogelijk.  

-  

 

 

 

  



  

 

MODULES NAZORG SCHEIDEN 

BASIS 
De basismodule is toepasbaar voor iedereen die al een tijd uit elkaar is en daar (nieuwe 
of alsnog) afspraken met elkaar over wil maken en vastleggen. Onderwerpen, die onder 
meer aan bod komen: 

- De reden van het vastlopen van de communicatie of de ruzie 
- De-escalatie, inzicht in communicatiestijlen naar ouders toe 
- Communicatie tussen elkaar bevorderen en stimuleren 
- Maken van een communicatieplan met afspraken (plan van aanpak) 
- Inventariseren van gesprekspunten, zoals: 

• Financiële zaken (uit elkaar halen van rekeningen, leningen, kosten 
huishouding, verzekeringen) 

• woning is nog niet verkocht 

• gewijzigde inkomsten situatie en aanpassen alimentatie 

• Juridische zaken zoals buitenlandse vakantie, een verhuizing, pensioen 
verdeling na de scheiding etc  

• Nieuwe gezinssituaties 

• Problemen en vraagstukken rondom de kinderen 
Aan het eind worden de afspraken samen met de cliënt opgesteld en vastgelegd.  

 
€ 800,00 

 

KINDEREN 
De gemaakte afspraken in het ouderschapsplan werken niet en de ouders willen 
opnieuw in overleg over de zorg en opvoedingstaken of kinderen wijzigen van 
hoofdverblijf bij hun ouders. 
Worden de kinderen betrokken bij wijzigingen rondom het ouderschapsplan, dan 
krijgen zij de gelegenheid minimaal 1 gesprek om hun eigen verhaal, hun wensen en 
hun zorgen te bespreken. Indien gewenst wordt hierbij een externe deskundige ingezet 
met als specialisatie KIES Coach - Omgangsbegeleiding (Kind In EchtscheidingsSituaties) 
of wordt aan ouders de mogelijkheden van CJG en andere organisaties genoemd. De 
externe deskundige koppelt zijn bevindingen alleen met een akkoord van het kind terug 
aan de ouders of ondersteund het kind bij de terugkoppeling. de kosten worden 
voorafgaande aan de gesprekken door de externe deskundige geoffreerd en eerst voor 
akkoord bevonden.  
 

 
€ 400,00 

ALIMENTATIE – INKOMEN NA SCHEIDING 
In deze module wordt er gekeken naar het inkomensverschil na scheiding. Is er 
onenigheid over (reeds eerder gemaakte afspraken over) partneralimentatie en 
kinderalimentatie? Een (nieuwe) alimentatieberekening wordt gemaakt door een 
specialist op dit terrein (onderdeel van Familiemediators Drenthe) en een advies wordt 
hierbij gegeven. De mediator gaat daarna samen met ouders bekijken welke vragen er 
nog zijn en hoe de afspraken opgenomen kunnen worden in het convenant en/of 
ouderschapsplan.  

 
€ 300,00 

De gewijzigde afspraken kunnen worden vastgelegd in een convenant. daarvoor is het 
niet nodig deze afspraken opnieuw vastteleggen bij de rechtbank. 
Bij het vaststellen van gewijzigde alimentatie bedrag, mag men wel doen, echter de 
kosten voor advocaat en rechtbank zijn voor eigen rekening. 
BIJKOMENDE KOSTEN 

- Advocaat / Notaris (ca € 400) 
- Griffiekosten Rechtbank 
- Overige zelf ingeschakelde externe deskundigen 

€ 150,00 

 


