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'One hell of a r�de..'

Ik ben Janneke Keijzers,
jurist, gespecialiseerd
familie-mediator (MfN) en de
drijvende kracht achter LINK.
Ruim zeven jaar geleden heb
ik ervoor gekozen weg te
gaan bij de vader van mijn
twee oudste kinderen (toen 3
en 5 jaar). Na ruim een jaar
'aanmodderen' hebben we
hulp gezocht en hebben we
samen met een mediator, in
goed overleg, onze
scheiding geregeld. Daar
pluk ik nu dagelijks nog de
vruchten van. Het
inschakelen van die mediator
heeft me meer rust gegeven
en het proces versneld en
versimpeld. 

Ik ben ervan overtuigd dat
mediation werkt. Ik geloof
dat in ieder conflict een
oplossing zit, die voor alle
partijen passend kan zijn. 

Dat is de reden waarom ik
gestart ben met LINK. Als
jurist en erkend
familiemediator mag ik nu op
mijn beurt anderen helpen. Ik
heb het mijn missie gemaakt
om mensen die in eenzelfde
situatie zitten als ik ooit zat,
te begeleiden bij hun
scheiding en te helpen een
goede en stevige basis voor
de toekomst te creëren. Ik
ken als geen ander de fases
van een scheiding; ik weet
wat je doormaakt, waar je
tegenaan loopt en hoe je je
voelt. Dus in welke fase je
ook zit, ik help je graag
verder! 

Ik wens je veel wijsheid toe
in deze lastige periode! Je
staat er niet alleen in en als ik
iets voor je kan betekenen,
neem dan vooral contact
met me op. 

Het was misschien wel de moeilijkste beslissing en zwaarste
periode van mijn leven. De communicatie tussen mijn ex-partner
en mij was lastig en er moest van alles geregeld worden. We
hadden een koophuis dat verdeeld moest worden, de zorg voor
de kinderen en de alimentatie moest geregeld worden én ik
moest op zoek naar een nieuwe woning. Tegelijkertijd moest ik
ook dealen met al mijn emoties. Ik had enorm veel last van een
schuldgevoel richting de kinderen. Hoe kon ik er nu voor kiezen
om hun leven zo op zijn kop te zetten?



Loopt je relatie al een tijdje niet lekker en wil je scheiden? Dan
komt er opeens heel veel op je af. Het is niet alleen emotioneel
een hele moeilijke tijd, maar het zorgt ook voor veel vragen op het
gebied van de financiën, de woonsituatie en de veranderingen
voor de toekomst (van je kinderen). In korte tijd komen er zo veel
beslissingen op je af waardoor het proces van een (echt)scheiding
erg overweldigend kan zijn. 

Want hoe regel je nou een scheiding en wat zijn de eerste
stappen bij echtscheiding? Je moet in korte tijd veel regelen,
afspraken maken en overeenkomsten vastleggen. Het is dus heel
belangrijk dat je niets vergeet. 

In dit e-book heb ik de belangrijkste stappen uit het
scheidingsproces voor je op een rijtje gezet. Dit is handig als je
nog in de oriënterende fase van het proces zit, maar ook als je al
meer concreet bezig bent met de procedure en wil weten wat de
volgende stap moet zijn. Stapsgewijs laat ik je zien waar je
tegenaan loopt en wat je allemaal te doen staat bij een
(echt)scheiding. 

Waarom d�t e-book?



1samen kinderen hebben
al heel lang bij elkaar zijn
financieel op elkaar zijn aangewezen
of bijvoorbeeld veel gezamenlijke vrienden hebben

Scheiden is niet leuk. Ik zal je ook nooit zeggen dat het makkelijk
is. Denk er dus goed over na en gooi niet zomaar de handdoek in
de ring, zéker niet als er kinderen in het spel zijn. 

Scheiden of blijven is een lastige vraag. Vooral als jullie:

Een pasklaar antwoord op de vraag of je dit écht wilt bestaat
eigenlijk niet....

Ik hoor mensen regelmatig zeggen: “de relatie is op en ik wil
stoppen.” Maar soms bloeit de liefde toch weer op, bijvoorbeeld
door een mooi moment van verbinding, een avondje uit, een
etentje of een weekendje weg. De verliefdheid, het ‘houden van’
kan dus ook een momentopname zijn. De belangrijkste vraag als
je overweegt om te scheiden is mijn inziens dan ook: “Waar ligt
eigenlijk het probleem?” Ligt het probleem echt aan de relatie?
Ligt het probleem bij de ander, of toch ook een beetje bij jezelf?
Staat jullie relatie (tijdelijk) onder druk door bepaalde
omstandigheden? Of is het een combinatie van..?

Denk hier dus goed over na. Als je bijvoorbeeld tot de conclusie
komt dat het probleem vooral aan bepaalde omstandigheden
ligt, dan is het belangrijk om daar eerst naar te kijken. Kun je
zelf wat aan de omstandigheid doen? Zijn de omstandigheden
gekoppeld aan je partner of meer aan jezelf? Gaat het
uiteindelijk voorbij en hoe lang duurt dat dan? Dat zijn de
vragen waar het dan om gaat en het heeft (nog) geen zin om de
relatie te beëindigen, als de omstandigheden zich voortzetten.

�s d�t écht wat �k w�l?



2 Ben je er zelf uit en heb je besloten
om de relatie te beëindigen, dan
moet je dit besluit ook nog aan je
partner vertellen. Dit wordt de
scheidingsmelding genoemd.

De scheidingsmelding is nodig omdat een dergelijk besluit voor
de andere partner soms volkomen uit de lucht komt vallen en kan
leiden tot shock, verdriet, woede, onzekerheid, vernedering en/of
wanhoop. Voor de partner die wordt verlaten is het heel belangrijk
om te weten waarom. Als de reden voor de scheiding niet
werkelijk gehoord kan worden, zal dit tijdens het scheidingsproces
voortdurend terugkomen. De emoties die hiermee gepaard gaan
maken het dan lastig om tot concrete afspraken te komen. De
verschillende fasen die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk
doorlopen, vind je in onderstaande rouwverwerkingscurve van 
 psychiater Elisabeth Kübler-Ross. 

�a �k w�l.. sche�den!



Als �e het confl�ct

verm��dt om de rust te

bewaren, start �e een

oorlog �n �e hoofd!

"



Zijn jullie getrouwd of geregistreerd partners?
Hebben jullie een samenlevingscontract of staat
er niets op papier? Zijn er kinderen in het spel?  

Allemaal vragen die invloed hebben op de
uitkomst van wat je moet regelen bij een
(echt)scheiding. Er is geen "standaard" die voor
iedereen geldt. Wat je moet regelen is geheel
afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. In
onderstaand schema heb ik de mogelijke situaties
voor je op een rijtje gezet. 

 Convenant
Ouderschaps-

plan
Alimentatie-
berekening

Rechterlijke
uitspraak

Getrouwd met kinderen X X X X

Getrouwd zonder
kinderen

X  X X

Gereg. partnerschap
met kinderen

X X X X

Gereg. partnerschap
zonder kinderen

X  X X

Samenlevingscontract
met kinderen

X X X  

Samenlevingscontract
zonder kinderen

X  X  

Geen
samenlevingscontract

met kinderen
 X X  

Geen
samenlevingscontract

en geen kinderen
    

3Wat moet �k regelen? 



Zijn er kinderen in het spel? 
Dan is het belangrijk dat zij weten waar ze aan toe zijn na de
scheiding, dat biedt ze stabiliteit. Hoe jullie in de praktijk verder
gaan als gezin na de scheiding ben je dan ook verplicht vast te
leggen in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan staan in
ieder geval afspraken over de verdeling van de zorg- en
opvoedingstaken. Ook maak je afspraken over de manier waarop
jullie als ouders elkaar informatie verschaffen en elkaar
raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de
kinderen. De verdeling van de kosten (kinderalimentatie) van de
verzorging en de opvoeding van kinderen is eveneens een
verplicht onderdeel van het ouderschapsplan.

Met een beetje speurwerk, vind je op het internet meer dan
genoeg voorbeelden van ouderschapsplannen,
echtscheidingsconvenanten en kun je ook heel gemakkelijk een
alimentatieberekening (laten) maken. De vraag is echter of je dit
ook allemaal zelf wíl regelen. Je hebt tenslotte al meer dan
genoeg aan je hoofd...  

Ben je benieuwd naar hoe je een ouderschapsplan opstelt
of naar wat er allemaal bij komt kijken?  

Kl�k h�er voor meer �nformat�e.

https://linkjuristenenmediators.nl/link-juristen/ouderschapsplan-e-book/


Oké, �k kan d�t! 4
Sh�t, �k loop vast!5Het is logisch dat het scheidingsproces
veel van je vraagt. Het is ook niet gek als de
communicatie met die ander dan niet
lekker loopt. Een scheiding brengt namelijk
nogal wat teweeg. Het is een emotionele
achtbaan. Ondertussen moet er heel veel
geregeld worden. En het kan ook nog eens
ernstige problemen opleveren wanneer er
bepaalde zaken niet goed worden
geregeld. Scheiden kan een moeilijk, pijnlijk
en verdrietig proces zijn en het is dus
helemaal niet gek als je er samen niet
uitkomt... Belangrijk is om de situatie niet uit
de weg te gaan. 

Kom je er niet uit samen, schaam je dan
niet om hulp in te schakelen. Je hoeft het
niet alleen te doen! 

Je (echt)scheiding zelf regelen is dus
niet onmogelijk. Alle afspraken kunnen
jullie samen maken en vastleggen in
een model (echt)scheidingsconvenant. 
Let er wel op dat het echtscheidings-
convenant nog juridisch moet worden
afgehandeld bij de rechtbank. 



Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het inschakelen van een
neutrale en onafhankelijke derde, een mediator, echt helpt! Het
geeft rust, versnelt het proces en voorkomt dat de situatie
escaleert!

De med�ator

6
Mediation is de Engelse vertaling van conflictbemiddeling. Een
vorm van geschiloplossing zonder tussenkomst van de rechter,
die heel goed kan werken om samen de scheiding goed te
regelen, zonder dure advocaten en een langslepende rechtszaak.

Een mediator heeft inzicht in het gedrag en de manier waarop
mensen communiceren en helpt jullie wanneer emoties de
communicatie verstoren. De mediator creëert een omgeving waar
achterliggende belangen bespreekbaar worden en er ruimte
ontstaat voor een goed gesprek en wederzijds begrip. De
mediator leidt de gesprekken en zorgt ervoor dat jullie in een
vertrouwelijke sfeer (weer) constructief en toekomstgericht
kunnen overleggen over de uitkomsten van de scheiding.

Een mediator is onafhankelijk, oordeelt niet en fungeert steeds
als bemiddelaar. De mediator bemoeit zich niet inhoudelijk met
jullie scheiding en de uitkomst ervan. Jullie maken zelf afspraken
over bijvoorbeeld de hoogte van de partneralimentatie en de
zorgregeling voor de kinderen. De mediator begeleidt jullie hierin.
Heel anders dus dan in een rechtszaak, waarbij je de uiteindelijke
beslissing uit handen geeft aan de rechter.



Accepteer wat er �s, 

laat los wat er was

en heb vertrouwen �n

wat er komt. 

"



Samen goed sche�den7De wil om er samen uit te komen staat centraal in het mediation-
traject. Mediation is weliswaar vrijwillig, maar niet geheel
vrijblijvend. De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding
van het proces, maar om het proces echt te laten slagen is het
belangrijk dat jullie gemotiveerd zijn om samen aan een oplossing
te werken. Je onderhandeld dus allebei actief mee over de
uitkomsten van de scheiding, waarbij het kan gebeuren dat je op
een bepaald gebied wat water bij de wijn moet doen. Omgekeerd
geldt dat ook voor de ander. 

Wat er tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk. En
pas als er overeenstemming is bereikt en jullie het er beide mee
eens zijn, worden de afspraken vastgelegd. Deze grondregels
waarborgen dat jullie tijdens het mediationtraject vrijuit kunnen
praten over alles wat er speelt.

De mediator zorgt er dan voor dat de door jullie gemaakte
afspraken op de juiste manier en in de juiste vorm worden
vastgelegd (echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan, vast-
stellingsovereenkomst).

Een groot voordeel van mediation is, dat de scheiding vaak snel
en relatief goedkoop (ten opzichte van een juridische
procedure met advocaten) wordt opgelost. Omdat jullie samen
de uitkomst van de scheiding hebben bepaald en niet opgelegd
hebben gekregen van de rechter, zal deze beter aansluiten op
jullie wensen en dus langer standhouden. Dat is belangrijk,
zeker als je na een scheiding nog samen voor de kinderen moet
zorgen.



8
Een n�euw beg�n

Gesche�den

9Na een echtscheiding breekt vaak een
emotionele periode aan. Het is goed om
je emoties te ervaren en deze te
verwerken. De een doet hier langer over
dan de ander. Neem vooral de tijd die je
nodig hebt. Er komt een dag dat je weer
verder wilt en behoefte hebt aan een
nieuwe start. 

Je kunt jezelf ook even kwijt zijn na de
scheiding. Je eigen identiteit voelt dan
vaak verloren, maar dit is volkomen
normaal. Je moet je leven weer opnieuw
vormgeven en jezelf vaak weer
terugvinden. Het is een periode van
herontdekken en nieuwe dingen
creëren. Het zal niet altijd makkelijk zijn,
maar ga vooral op zoek naar de dingen
die jou energie geven!

Het is definitief. De benodigde
documenten zijn opgemaakt,
de handtekeningen zijn gezet
en de stukken zijn verstuurd.
Van de gemeente ontvang je
een brief waarop staat dat je
officieel bent gescheiden.. 

Dat is even slikken..



�n de prakt��k10
Nadat alle wettelijk verplichte zaken zijn geregeld moet je ook
uitvoering gaan geven aan hetgeen je hebt vastgelegd in het
convenant en/of ouderschapsplan. Allereerst moeten er veel
praktische zaken geregeld worden, zoals de afgifte van spullen
die nog in jou bezit zijn maar aan je ex toekomen, het wijzigen van
tenaamstellingen van bankrekeningen, auto’s, verzekeringen, etc,
toeslagen aanvragen, noem maar op. Misschien moeten jullie
daadwerkelijk nog jullie woning verkopen.

Naast deze praktische zaken moet je ook uitvoering geven aan
hetgeen je hebt vastgelegd in het ouderschapsplan. En hier
begint de uitdaging pas echt. Je gaat de kinderen bijvoorbeeld
niet meer iedere dag zien en op bepaalde momenten in hun leven
moet je ze dus missen. Je gaat vakanties verdelen en je luidt niet
meer ieder nieuwjaar met ze in.

Misschien kom je erachter dat de eerder gemaakte afspraken in
de praktijk toch minder goed werken of veranderen er (financiële)
omstandigheden waardoor regelingen moeten worden
aangepast. Een mediator kan je helpen om de plannen te herzien
en de benodigde (nieuwe) afspraken opnieuw vast te leggen.  



You've got th�s!

Grat�s �ntakegesprek!
Heb je na het lezen van mijn e-book behoefte aan wat hulp? Maak
dan gerust een afspraak voor een geheel vrijblijvend en kosteloos
kennismakingsgesprek en dan kijken we samen wat ik voor jullie
kan betekenen. Via de online afsprakenmodule plan je heel
gemakkelijk zelf een afspraak in mijn agenda. Je mag me ook
altijd bellen, appen of mailen.

Maak h�er �e onl�ne afspraak!

Ik hoop dat ik je met dit e-book
de rust heb kunnen geven die je
nodig hebt in jouw weg naar
'samen goed scheiden'. 

Ik kan me als geen ander
voorstellen wat je doormaakt.
Scheiden is een emotionele
achtbaan en brengt veel
juridisch geregel met zich mee.
Het is dan ook niet gek als je
hiervoor hulp inschakelt. Je hoeft
het namelijk niet alleen te doen!

Mijn naam is Janneke Keijzers en
ik help je graag van A tot Z bij
het creëren van een goede basis
voor jullie toekomst! 

Janneke Keijzers | 06 264 564 19 | janneke@linkjuristenenmediators.nl

https://www.plannen.nl/afspraak/LINK-Juristen-en-Mediators-

