
 

 

 

WE HOREN HET ZO VAAK in onze praktijk: 
"Hadden we maar eerder met elkaar gepraat". Ooit 
begon het met hevige verliefdheid, het vaste geloof in 
de eeuwige liefde. 

En toen kwam langzaam de sleur, kleine ergernissen 
werden grote ergernissen. De gepassioneerde intimi-
teit werd steeds meer een mechanische handeling. 
Dagelijks werd wekelijks, werd maandelijks, werd 
bijna nooit. 

Smeulend vuur wil nog wel eens opnieuw ontvlam-
men, maar is het vuur eenmaal gedoofd, dan is het te 
laat. Daarom is het zo belangrijk om tijdig je relatie 
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.  

 

TEST NU JE RELATIE OP ONZE WEBSITE 

      

mediationregionoord.nl/Relatietest/

 

 

 

 

 

 

 

“Wij willen dichtbij onze 
cliënten staan. Dichtbij 
betrokken. En in de buurt” 

Wij willen dichtbij onze cliënten staan. Dichtbij als 
het gaat om vertrouwen en vertrouwelijk-
heid. Dichtbij om oog te hebben voor de belangen die 
spelen. Dichtbij betrokken. Maar tegelijk onafhan-
kelijk. Want wij zijn dichtbij voor beide partijen. Dat is 
de missie van Mediation Regio Noord. 

 

Ook willen wij dichtbij zijn in de 
betekenis van: in de buurt. Daarom 
beschikken wij over praktijkruimten in 
Friesland, Groningen, Drenthe, de kop 

van Overijssel en de kop van Noord-Holland. 

 

Wij helpen met goede afspraken over de kinderen, ali-
mentatie, boedelscheiding, verzekeringen, pensioen-
deling, koopwoning enz: mediationregionoord.nl 

 
NEEM NU CONTACT OP. BEL: 085 86 400 87    
OF MAIL NAAR: info@mediationregionoord.nl   

 

 

 

 

  

 

 
Bijna de helft van alle relaties eindigt in een scheiding. 
Scheiden is net zo normaal geworden als bij elkaar 
blijven. Laat je als ouders ook niet bang maken: 
scheiden hoeft kinderen niet te schaden. Bij elkaar 
blijven omwille van de kinderen is vaak nog veel 
slechter voor hen. Natuurlijk zijn kinderen, als hun 
ouders scheiden, verdrietig, boos, in de war, bang. 
Maar dat is iets anders dan blijvende psychische 
schade. Bovendien kun je als scheidende ouders veel 

doen om je kinderen te helpen de 
nieuwe situatie te accepteren. Dat doe 
je door, in samenspraak met de 
kinderen, goede afspraken te maken. 

En daar heb je een gespecialiseerde, ervaren mediator 
voor nodig (die ook verstand heeft van wat er financi-
eel allemaal geregeld moet worden bij een scheiding). 
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Tijdens een wandeling in het, volgens mij, mooiste dal 
in de Zwitserse Alpen, afgelopen zomer, bleek het pad 
versperd door twee enorme rotsblokken.  

Maar als je goed keek, zag je dat deze twee brokstukken 
samen ooit één reusachtige rots waren geweest.  

Nu gespleten, zoals een mes een taart door-midden 
snijdt. Welk natuurgeweld dat voorelkaar had 
gekregen, weet ik niet. Maar onmiskenbaar droegen 
beide blokken kenmerken van elkaar.  

“Gescheiden en toch voor 
altijd verbonden” 

Ze waren gescheiden, maar zo zichtbaar nog steeds 
met elkaar verbonden, voor altijd.  

Het reliëf, de vormen, de lagen, de lijnen, de kleuren, 
herkenbaar in beide stukken, vroeger onzichtbaar, want 
ingesloten, nu schaamteloos uitgestald in de zon. Er is 
ook leven ná een scheiding. 

  

Dit doet natuurlijk niets af aan de pijn van een 
scheiding, de pijn die de ouders voelen, de pijn die de 
kinderen ervaren. 

Scheiden sluit een periode af. Tegelijk opent scheiden 
de weg naar een nieuw leven, al is dat, als je middenin 
de ellende zit, vaak moeilijk voorstelbaar. Toch is het 
goed als ouders-in-scheiding al durven dromen van 
een leven ná de scheiding, een toekomst bedenken 
waarop zij zich kunnen verheugen, elkaar de ruimte 
gunnen het leven weer op te pakken. 

De nieuwe toekomst voor ouders-in-scheiding begint 
bij de gespecialiseerde familie-mediator. Begint met 
de acceptatie van het feit, dat je, door de kinderen, 
voor altijd met elkaar verbonden zult blijven. Begint 
met het maken van goede afspraken over (en, als het 
kan, mét) de kinderen. Begint met de belofte aan de 
kinderen en aan elkaar: wij blijven goede ouders! 

 

Steven de Winter            

MfN-registermediator/ 
gecertificeerd Family 
Mediator bij Mediation 
Regio Noord 

 

HOE JE KUNT SCHEIDEN STAAT IN DE WET. 
MAAR ouders die gaan scheiden hebben wel wat 
anders aan hun hoofd dan juridisch geneuzel. Zij wil-
len weten hoe je ervoor kunt zorgen dat de kinderen 
niet de dupe worden van hun relatieproblemen. 

Daarom kiezen ouders die gaan scheiden voor 
mediation. De mediator is speciaal opgeleid om 
ouders te helpen met het maken van goede afspraken 
over de kinderen. Want kinderen willen niets liever, 
dan dat papa en mama, ook na de scheiding, hun 
toegewijde ouders blijven. 

 

 

  

Beelden Hans Bayens 

“Goede ouders blijven is het 
nieuwe scheiden” 

Ouders blijven altijd verbonden met hun kinderen en 
daardoor met elkaar. Een scheiding verandert daar niets 
aan. Aandacht voor die blijvende verbinding is het hart 
van de nieuwe scheidingsmediation 

Mediation is niet alleen maar een manier om een 
huwelijk of een relatie te beëindigen.  

Mediation is meer dan onderhandelen over wie krijgt 
wat.  

Mediation helpt scheidende ouders hun ouderrelatie 
voor de toekomst te bestendigen.  

Want vóór alles willen ouders-in-scheiding het beste 
voor hun kinderen. Zij willen goede ouders blijven.  

Dat is het nieuwe scheiden.  




