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Laat u & uw gezin ontzorgen door:           
Scheiden?
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Scheiden
Een (echt)scheiding is waarschijnlijk één van de moeilijkste en meest ingrijpende beslissingen 
in uw leven. Of u nu overweegt om te gaan scheiden of de keuze reeds heeft gemaakt, het 
is een periode van onrust en onzekerheid die meestal gepaard gaat met slapeloze nachten, 
verdriet, teleurstellingen, verwijten, angsten, woede en frustraties. 

Het is een zware en emotionele tijd, voor u en uw eventuele kinderen. De communicatie 
verloopt vaak stroef en het is dan extra moeilijk om de belangen van alle partijen zuiver te 
houden, terwijl men dat vaak wel wil. Ook met het oog op de toekomst is het voor iedereen 
van belang dat er nu goede beslissingen worden genomen, waar alle betrokkenen zich in de 
toekomst ook goed bij voelen. En vooral als er kinderen bij betrokken zijn, is een goed verloop 
van de scheiding cruciaal voor hun en uw welzijn. Maar hoe doe je dat als je beiden verstrikt 
zit in emotionele, financiële en juridische vraagstukken?

Een onafhankelijke en onpartijdige gecertificeerde mediator van De ScheidingsManager 
is dan vaak dé oplossing. Deze mediator bewaakt de belangen van beide partijen, schept 
duidelijkheid, creëert rust en ontzorgt van A tot Z. Het is dus niet nodig om bij talloze 
instanties langs te gaan, u kunt met al uw scheidingszaken terecht bij één contactpersoon: 
de NMI Registermediator van De ScheidingsManager.

Wat is een mediator/scheidingsmanager?
Mensen die een (echt)scheiding overwegen of willen scheiden, kiezen steeds vaker om hun 
scheiding te laten regelen door een mediator van De ScheidingsManager. De ScheidingsManager 
staat voor kwaliteit, werkt volgens de Mediation methodiek en is gecertificeerd door en 
geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut NMI en het ADR Internationale 
Register. U wordt van het begin tot het einde van uw scheiding, van A tot Z, begeleid door 
een NMI Registermediator. 



Een scheidingsmanager/mediactor is een expert op het gebied van scheidingen en regelt 
en begeleidt u (in tegenstelling tot de meeste advocaten en notarissen) bij àlle facetten 
van uw scheiding. Hij/zij is deskundig, objectief, onafhankelijk, altijd onpartijdig en heeft 
alle kennis, disciplines en vaardigheden in huis om uw scheiding vakkundig en volledig af 
te handelen. Eenvoudig gezegd kunt u een scheidingsmanager zien als de projectleider van uw 
scheidingsproces. 

Buiten zijn eigen brede deskundigheid beschikt een scheidingsmanager over een groot netwerk 
aan andere deskundigen, waaronder: advocaten, fiscalisten, notarissen, orthopedagogen, 
psychologen, financieel planners, pensioenadviseurs en makelaars in onroerende goederen. Deze 
gecertificeerde professionals worden uitsluitend in overleg met u ingeschakeld en ook dit deel van 
het proces wordt door De ScheidingsManager gecoördineerd. 

Wat doet De ScheidingsManager?
Een scheidingsmanager kijkt dus niet alleen naar de zakelijke juridische afwikkeling van 
de scheiding, maar begeleidt het hele proces van begin tot het einde. Indien u zich laat 
adviseren en begeleiden door De ScheidingsManager, is het dus niet nodig dat u voor advies 
naar andere specialisten op zoek gaat (bijvoorbeeld op het gebied van juridische- , financiële- , 
fiscale zaken en/of pensioenen). Het staat u natuurlijk wel altijd vrij om ook bij derden advies 
in te winnen. 

De ScheidingsManager begeleidt mensen in goed overleg naar een gezamenlijk gedragen 
oplossing/convenant, op basis van de Mediation methodiek. De scheiding en de afhandeling 
daarvan verlopen daardoor soepeler en sneller, waardoor communicatie tussen ex-partners 
mogelijk blijft, ook na de scheiding. Dit komt de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen 
ten goede en u bent meestal een stuk goedkoper uit dan bij een gemiddelde advocaat. 

De ScheidingsManager besteedt ook aandacht aan de emotionele en praktische kant van een 
scheiding en zorgt ervoor dat alle onderwerpen, stap voor stap, aan de orde komen, met veel respect 
voor uw persoonlijke situatie. Aan welke onderwerpen kunt u denken? We noemen een paar.

Wat is Mediation?
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale 
bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt 
teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van 
hen optimale resultaten te komen (dr. A.F.M. Brenninkmeijer). 



Problemen en vragen
De toekomst is voor alle betrokken partijen onzeker. De problemen en vragen die op iemand 
afkomen bij een scheiding, maar ook bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap 
of het beëindigen van samenwonen, zijn talrijk. Denk hierbij aan: 
•	 Wat zijn mijn rechten en plichten?
•	 Hoe zit het met de alimentatie?
•	 Hoe om te gaan met de (echtelijke) (eigen) woning?
•	 Hoe om te gaan met het (gezamenlijk) opgebouwde vermogen?
•	 Hoe om te gaan met (gezamenlijk) opgebouwde schulden?
•	 Hoe om te gaan met ieders opgebouwde pensioen(en)?
•	 Hoe om te gaan met de juridische papierhandel?
•	 Moet het huis worden verkocht?
•	 Waar gaan we wonen?
•	 Hoe moeten we met de inboedel omgaan: verdelen of juist niet?
•	 Krijg ik alles wel financieel rond?
•	 En wellicht het belangrijkste onderwerp: de kinderen?
•	 Kan ik wel alleen voor de kinderen zorgen?

Bij scheiden moet u ook nadenken over de overgangsperiode. Lukt het u om tijdens het 
proces van (echt)scheiding nog samen onder een dak te blijven wonen of moet er een 
tijdelijke voorziening worden geregeld? Hoe ga je om met de poststukken, het gezamenlijke 
spaargeld, de bankmachtigingen, de creditcard, mogelijke  gezamenlijke schulden, de 
kosten en de opvang voor de kinderen? Zowel bij de vragen voor de toekomst als in de 
overgangsperiode brengt De Scheidingsmanager u overzicht en antwoorden. 
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Kinderen? Ouderschapsplan noodzakelijk
Als er kinderen onder de 18 jaar bij de scheiding betrokken zijn, is een ouderschapsplan 
noodzakelijk. Sinds 1 maart 2009 is het ouderschapsplan een verplicht onderdeel van het 
echtscheidingsconvenant en moet door de rechter worden goedgekeurd.
In het ouderschapsplan speelt het kind dé centrale rol en het heeft dus juridische waarde. Helaas 
zien wij dat nog veel kinderen (vaak onbedoeld!) de dupe worden van de scheiding van hun ouders, 
terwijl we problemen in hun latere leven juist kunnen voorkomen door bewuster om te gaan met 
de ervaringen die zij rond de scheiding beleven. Het plan verplicht scheidende ouders om alle 
afspraken betreffende de kinderen vast te leggen, zoals verdeling van de zorg, de kosten van de 
kinderen, communicatie en overleg en alles wat met de opvoeding te maken heeft. Alleen met een 
onafhankelijke partij aan tafel kunnen zaken op de juiste manier in kaart worden gebracht. Daarom 
bemiddelt De ScheidingsManager ook bij deze totstandkoming van een ouderschapsplan. 

Second Opinion
Bij De ScheidingsManager kunt u ook terecht voor een tweede opinie. Worden uw belangen 
namelijk wel voldoende behartigd? En zijn de adviezen die u krijgt goede adviezen? 
Als u in een echtscheidingstraject zit, krijgt u van alle kanten adviezen. Van uw scheidingsbe-
middelaar, advocaat of andere experts, maar ook van familie, vrienden en kennissen. Ze lijken 
allemaal precies te weten waar ze het over hebben, maar ze kunnen elkaar ook behoorlijk 
tegenspreken. Wie moet u geloven?

Ook kunt u twijfelen over de deskundigheid en onafhankelijkheid van een reeds gekozen scheidings-
bemiddelaar, of u moet beslissingen nemen naar aanleiding van alimentatieberekeningen, draag-
krachtberekeningen, vermogensverdelingen. Beslissingen die belangrijk zijn en die vragen oproepen 
als: klopt dat nou, die alimentatie; krijg ik genoeg; betaal ik te veel; is dit echt de beste zorgverdeling 
voor de kinderen; is het ouderschapsplan compleet; begrijp ik die pensioenen en lijfrentes hele-
maal; en wie kan dat nog eens goed controleren en helder uitleggen voordat ik het convenant 
definitief onderteken? Blijf niet rondlopen met dit soort vragen, maar neem contact met ons op. 
Een onafhankelijk expert kan de onzekerheid bij dit soort vragen wegnemen en antwoord geven.

Gezamelijke belangen - De ScheidingsManager kijkt bij een second opinion naar de belangen 
van u en uw partner, schijnt een nieuw licht op de zaak, denkt mee en neemt de stukken, zoals 
ze er op dat moment liggen, samen met u door. Hij/zij doet dit zonder het scheidingsproces 
te verstoren. U krijgt enkel een beter inzicht in de beslissingen die u moet nemen. 

Enkel uw belangen - Daarnaast kunt u bij een second opinion de behoefte hebben om naast 
de gezamenlijke scheidingsbemiddelaar een tweede deskundige te betrekken, die alleen voor 
u werkt, zonder dat u direct naar een dure advocaat moet stappen. De ScheidingsManager 
geeft u ook in deze situatie zekerheid, duidelijkheid, rust en vertrouwen zonder dat het 
scheidingsproces wordt gehinderd.
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U bent al gescheiden?
Ook als u al bent gescheiden en op vragen stuit, bent u bij De ScheidingsManager aan 
het goede adres. Ongeacht of u net of al langer gescheiden bent. Als u kort geleden bent 
gescheiden, stuit u vaak toch nog op een aantal zaken. U wilt bijvoorbeeld een ander huis 
kopen en u wilt weten welke mogelijkheden er financieel zijn. Of u maakt zich zorgen of 
alles wel goed geregeld is indien bijvoorbeeld uw ex-partner komt te overlijden. Ook uw 
belastingzaken en de aangifte inkomstenbelasting kan u heel wat hoofdbrekens bezorgen. 

Indien u al langere tijd geleden gescheiden bent, kunt u geconfronteerd worden met wijzigingen 
van persoonlijke omstandigheden. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om bestaande alimentatie- 
en andere financiële afspraken te herzien. U wilt een nieuwe alimentatieberekening laten 
maken. Of u komt niet uit met het budget, terwijl dit volgens de draagkrachtberekeningen wel 
het geval zou moeten zijn en u wilt hierover advies. Aarzel niet en neem voor al deze vragen, 
vandaag nog, geheel vrijblijvend, contact op met De ScheidingsManager.

Voor wie is De ScheidingsManager?
Uit de voorafgaande tekst kunt u opmaken dat u met veel vragen terecht kunt bij 
De ScheidingsManager. Kort samengevat is De ScheidingsManager er voor iedereen die is 
gehuwd, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoont. En u kunt 
De ScheidingsManager op elk gewenst moment inschakelen. Vanaf het moment dat u met de 
gedachte loopt om te gaan scheiden, aan het begin van een scheidingstraject, maar ook als u 
al verwikkeld bent in (langlopende) en moeizame onderhandelingen en/of u geen zicht heeft 
op een akkoord (de zogenaamde vechtscheiding). 

U kunt De ScheidingsManager ook voor u alléén inschakelen, als scheidingscoach. 
De ScheidingsManager begeleidt u dan in alle beslissingen die u moet nemen betreffende 
emotionele, financiële, fiscale en juridische zaken. U wordt gecoacht, met raad en daad 
bijgestaan en enkel uw belangen worden behartigd.

Hoe lang duurt een (echt)scheiding bij De ScheidingsManager?
In de praktijk blijkt dat als u kiest voor een scheidingstraject via advocaten, u hiermee een 
groot risico loopt om in een vechtscheiding te geraken, met als resultaat dat een echt-
scheiding zelfs jaren kan duren. Dit kost u niet alleen (onnodig) veel geld, maar wellicht nog 
veel belangrijker, is de emotionele belasting vaak zwaarder naarmate deze onzekere periode 
langer duurt. Uit ervaring blijkt dat het hele scheidingstraject, vanaf het eerste gesprek tot 
en met de officiële inschrijving van uw (echt)scheiding in het gemeenteregister, gemiddeld 4 
tot 5 maanden in beslag neemt, als u kiest voor mediation bij De ScheidingsManager.



Hoe verloopt een scheidingstraject bij De ScheidingsManager?
Tijdens het eerste gesprek met De ScheidingsManager vertelt hij/zij u meer over de 
specifieke werkwijze, het scheidingsproces, wat er van u verwacht wordt en wat u van 
De ScheidingsManager mag verwachten. Ook wordt u direct geïnformeerd over de kosten 
van deze dienstverlening. Neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen u graag meer 
over onze werkwijze en het traject.

Kosten
De ScheidingsManager werkt in tegenstelling tot de advocatuur en vele andere scheidings-
bemiddelaars met vaste tarieven, ongeacht het aantal gesprekken en de duur van deze 
gesprekken. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent. U wordt dus nooit achteraf 
geconfronteerd met een hoog uurtarief of een forse (vaak onverwachte) totale rekening.

Een afspraak op basis van een uurtarief is echter ook mogelijk. De ScheidingsManager 
spreekt dan met u een vast uurtarief en een maximale prijs voor de hele procedure af, zodat 
u wederom achteraf niet geconfronteerd wordt met onvoorziene kosten. 

De ScheidingsManager garandeert u een persoonlijke en volledige begeleiding van A tot Z 
op MAATPAK-niveau tegen een CONFECTIE-prijs. Mocht u elders een scherpere offerte 
ontvangen met dezelfde totale begeleiding, dan biedt De ScheidingsManager u de laagste 
prijsgarantie! Informeer dus altijd vrijblijvend naar onze prijs en mogelijkheden.

De ScheidingsManager
Ontzorging van A tot Z

Omdat scheiden zorgvuldig moet gebeuren

De ScheidingsManager nodigt u graag uit voor een GRATIS Informatiegesprek waarin u 
samen met uw partner al uw vragen kunt stellen die u bezighouden. De ScheidingsManager 
vertelt u graag meer over deze persoonlijke en unieke werkwijze en licht de gehele 
(echt)scheidingsprocedure tot in het detail toe.

Zie voor nog meer praktische informatie: www.descheidingsmanager.nl



Waarom kiest u voor De ScheidingsManager? 
De voordelen op een rij:
•	 het belang van de kinderen staat voorop;
•	 creëert rust en vertrouwen in misschien wel één van de zwaarste perioden in uw leven;
•	 is zeer laagdrempelig: alleen u bent belangrijk! U staat bij ons centraal, krijgt alle   
 persoonlijke aandacht. Er wordt naar u geluisterd en u wordt NIET behandeld als een  
 zoveelste dossier;
•	 begeleiding in alle beslissingen betreffende emotionele, financiële, fiscale & juridische zaken;
•	 werkt waar nodig of wenselijk samen met andere uitsluitend gecertificeerde specialisten;
•	 is een expert op het gebied van echtscheidingsbegeleiding en bemiddeling;
•	 staat uitsluitend voor kwaliteit en een persoonlijke begeleiding;
•	 jarenlange ervaring en is aangesloten en ingeschreven bij het Nederlands Mediation Instituut 
 NMI (www.nmi-mediation.nl) en het ADR Internationale Register (www.adr-register.com/nl);
•	 u wordt begeleid door een gecertificeerde NMI Registermediator;
•	 zal nooit partij kiezen voor één kant van de beide partners, maar garandeert te allen tijde  
 neutraliteit & onafhankelijk;
•	 u werkt met één contactpersoon voor alle zaken rondom de realisatie van uw scheiding;
•	 werkt met VASTE tarieven ongeacht het aantal gesprekken en de duur van deze gesprek- 
 ken, zodat u van tevoren precies weet waar u qua kosten aan toe bent;
•	 volledige begeleiding van A tot Z op MAATPAK-niveau tegen een CONFECTIE-prijs;
•	 mocht u elders een scherpere offerte ontvangen met dezelfde totale (volledige) bege- 
 leiding, dan biedt De ScheidingsManager u de laagste prijsgarantie;
•	 uw scheiding wordt officieel geregeld en is gemiddeld afgehandeld binnen 4 tot 5 maanden  
 (of eerder indien dit mogelijk is).

De ScheidingsManager nodigt u graag uit voor een GRATIS Informatiegesprek.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.descheidingsmanager.nl 
of neem vrijblijvend contact met ons op via:

De ScheidingsManager
R.M.J. (Rob) Hirsch 
Registermediator – NMI*
043 8505855 
06 42388899
info@descheidingsmanager.nl
KvK--nummer 55143032

Ontzorging van A tot Z
omdat scheiden zorgvuldig moet gebeuren!

*De ScheidingsManager is geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut NMI 
(www.nmi-mediation.nl) en ADR International Register (www.adr-register.com.nl).
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