Gelukkig trouwen kan, maar gelukkig scheiden ook?

“
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Ik zorg dat mensen
in een veilige omgeving naar elkaar
kunnen luisteren
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TILBURG - “Al een paar jaar geleden had ik het
gevoel dat ons huwelijk niet goed ging. Dat Peter aan de ene kant van de brug stond en ik
aan de andere. We leefden nog wel samen,
maar hij leek vaak zo ver weg; er was geen onderlinge verbondenheid meer. Er was ook nauwelijks nog intimiteit. Ik mistte hem vaak zo,
en dan hadden we wel gesprekken met elkaar.
Dan ging het weer even goed. Totdat we weer
in dezelfde sleur terecht kwamen en elkaar
woedend maakten, vaak over niets.”
De Tilburgse jurist en scheidingsmediator
Esther Koene krijgt veel stellen in haar praktijk
die echt geprobeerd hebben om hun huwelijk
of relatie te redden, maar waarbij op een gegeven moment toch het gevoel zich opdringt dat
de liefde voorbij is en dat ze willen scheiden.
“Het meemaken van een echtscheiding is een
ingrijpende gebeurtenis. Het is een periode
van verdriet en verlies. Als het tot een scheiding moet komen, is het de kunst om dit zo te
begeleiden dat de schade beperkt blijft. Gelukkig scheiden klinkt wellicht gek, maar ik ben
ervan overtuigd dat het inschakelen van een
mediator de beste manier is om op een zorgvuldige manier de relatie te beëindigen, ook in
het belang van de kinderen.”
“In een scheiding komt veel op partners en
hun kinderen af. Naast de verwerking van het
besluit om te scheiden moeten er ook afspraken worden gemaakt over de toekomst, zoals
over de woonplek van de kinderen, de omgangsregeling, de financiele situatie, alimentatie en de woning.”
“Als mediator ga ik met het echtpaar aan tafel
en werken we volgens een concreet stappenplan. Ik zorg ervoor dat mensen in een veilige
omgeving (weer) naar elkaar kunnen luisteren
en geef daarnaast gedegen zakelijk en juridisch advies. Stap voor stap werken we zo toe
naar een concreet pakket aan afspraken. Deze
afspraken leg ik vast in een convenant, dat vervolgens, met het verzoek tot echtscheiding,

naar de rechter gaat.”
Wat zijn de voordelen van mediation boven
het scheiden met behulp van advocaten? “We
kennen allemaal mensen in onze omgeving
die in een vechtscheiding verstrikt zijn geraakt.
Vaak omdat mensen niet samen aan tafel hebben kunnen zitten om te luisteren naar elkaar
en uiteindelijk eigenaar te worden van hun eigen scheidingsproces. Onder begeleiding van
de mediator kunnen de partners zelf hun eigen
passende afspraken maken. Verder is mediation is sneller en goedkoper dan een juridische
procedure.”
Wandelbos Mediation is gevestigd aan de

Rijksweg 24A in Gilze en Rijen (Hulten), net
buiten de Reeshof. Indien gewenst kunnen de
gesprekken ook plaatsvinden aan de Piushaven, in het centrum van Tilburg.
Voor mensen die vragen hebben over scheiden
of uit elkaar gaan is er een gratis inloopspreekuur op zaterdag 28 januari. Miranda Kolsteren,
advocaat bij Movi Advocatuur, en Esther Koene
en Hubertie van Kruiningen, scheidingsmediators, geven dan - in een veilige omgeving antwoord op alle vragen. Het spreekuur vindt
plaats op het kantoor van Movi Advocatuur en
en Wandelbos Mediation aan de Rijksweg 24A
in Hulten, van 14.00 tot 16.00 uur.
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