
 

Voorbeeld opleiding Familie Mediator 

De scheiding in stappen 
 
Iedere scheiding is uniek en daarom altijd maatwerk. Gemiddeld duurt een echtscheiding met mediation 2- á 3 
maanden. Dit is de tijd vanaf het kennismakingsgesprek tot en met de inschrijving bij de gemeente. Totaal is dan 
een totaal aantal uren nodig van 10 – 12 uur, waarvan 3 mediationgesprekken van ieder 2 uur en het uitwerken 
van de benodigde documenten om in te dienen bij de Rechtbank. 
Ik begeleid jullie stap voor stap door het scheidingsproces. 
Hier volgt een overzicht van de stappen die je doorloopt bij een scheiding. 
 
1. Kennismaking 
Dit is het eerste gesprek waarbij er ruimschoots gelegenheid is om kennis met elkaar te maken. Dit gesprek is 
vrijblijvend en gratis. Je hebt gelegenheid je verhaal te doen en ik leg uit hoe het mediationtraject eruit zal zien, 
rekening houdend met jullie eigen wensen en verwachtingen. Ook kunnen jullie eventuele vragen stellen. Als er 
een klik is en wederzijds vertrouwen, maken we een vervolgafspraak. 
 
2. Mediationovereenkomst en Intakegesprek 
Tijdens het intakegesprek is er gelegenheid de mediationovereenkomst, die ik jullie vooraf heb opgestuurd, te 
ondertekenen. Hierna start de mediation. Ik vraag jullie voor dit gesprek de nodige gegevens aan te leveren 
zodat we een goed beeld kunnen krijgen van jullie specifieke situatie. Deze gegevens spreken we door en zo 
wordt helder over welke onderwerpen jullie allemaal afspraken moeten maken en wat prioriteit heeft. 
 
3. Kinderen 
Als er minderjarige kinderen zijn starten we de vervolggesprekken met de afspraken rond de kinderen. Hoe jullie 
invulling willen geven aan het toekomstig ouderschap. Berekeningen kosten kinderen en kinderalimentatie 
worden gemaakt, toegelicht en besproken. Het ouderschapsplan wordt uitgebreid besproken. 
 
4. Vervolggesprekken 
Hierna volgen de gesprekken over het verdelen van jullie vermogen; de echtelijke woning, , de onderneming, de 
inboedel, het pensioen etc. Partneralimentatie komt aan bod en ik help jullie inzage te krijgen in jullie 
toekomstige financiële situatie. Ieder onderdeel wordt besproken en nader toegelicht. Verschillende 
oplossingsrichtingen worden aangereikt. 
 
5. Opstellen convenant en ouderschapsplan 
Als jullie het  samen eens zijn over de uitkomst, de oplossingen, dan leg ik deze als mediator voor jullie vast in 
een echtscheidingsconvenant, de juridische weergave van de afspraken. Ook wordt het ouderschapsplan 
definitief vastgesteld. 
 
6. Ondertekening en juridische afhandeling 
Ouderschapsplan en convenant worden gereed gemaakt om te ondertekenen. Na ondertekenen volgt de 
procedure naar de rechtbank. Via de advocaat worden de ondertekende stukken verstuurd naar de rechtbank. 
Na 3 tot 5 weken volgt de uitspraak. Vervolgens wordt de Akte van Berusting onderteken door beiden en  hierna 
schrijft de advocaat de scheiding in bij de registers van de Burgerlijke Stand en is jullie scheiding definitief. 
 
7. Nazorg. 
Als jullie na de scheiding nog vragen hebben of nog behoefte hebben aan een nadere toelichting op een 
onderwerp dan zijn jullie ook na de scheiding nog van harte welkom voor een gesprek. 
Met betrekking tot het evalueren van het ouderschapsplan ca 1 jaar na de scheiding, biedt ik jullie kosteloos een 
mediation gesprek aan. 
 


