Mediation Familie Zaken …………….
om tot gedragen oplossingen te komen.
Ik ben uw mediator die luistert naar de belangen van ieder,
komt tot gewenste oplossingen en kennis heeft van
de juridische aspecten.

Heb u vragen
bel mij
06-44512272

In deze folder staat informatie over
Mediation bij familiezaken als echtscheiding, ouderschap

Meer informatie staat op mijn web-site.



Mediation Familiezaken …………….
om tot een echte oplossingen te komen.
De mediator ziet toe op de redelijkheid, de belangen,
de juridische aspecten en uw gewenste oplossingen .
De mediator organiseert de gesprekken en verzorgt

de stukken om de echtscheiding aan te vragen.

De start : intake - kennismaking
U krijgt gelegenheid om mij te leren kennen en dan te besluiten
of u mij als mediator kiest.
In de veilige omgeving van mediation kunnen mensen zich uitspreken
over de voor hun gewenste oplossingen.

De mediationgesprekken
In de gesprekken wordt gesproken en besloten over
Wonen, Verdelen, Verrekenen, Pensioenrechten,
Inkomen en Alimentatie
Voor jullie kinderen is een ouderschapsplan verplicht .
Eigen ideeën mogen altijd zolang het binnen de wet past.

Gezamenlijk verzoek echtscheidingsverzoek
Voor een gezamenlijk verzoek echtscheiding moet er een convenant en
plan ouderschap worden ingediend bij de rechter.
Natuurlijk zorg ik ervoor dat dit voldoet aan de eisen.
U hoeft niet zelf naar de rechtbank, binnen mediation zorg ik
de afwikkeling t/m formele datum echtscheiding.
Voor samenwoners volstaat een getekend convenant en
plan ouderschap.

Een oplossing kan al worden bereikt na twee tot
vijf gesprekken met inzet van mediation.
Mediation is een snel, doeltreffend en relatief
goedkoop traject.
Komt u in aanmerking voor vergoeding van de
kosten? zie informatie op mijn site

Mediation is altijd de eerste stap


Ook voor ingewikkelde situaties waar verdriet of onveiligheid
een grote rol heeft.



Ook waar Veilig Thuis, Politie of Hulpverlening al betrokken is.

Mediation is vertrouwelijk
Mediation kent geheimhouding, het dossier blijft
voor anderen gesloten. Ook in latere situaties.

Bent u verwezen naar Mediation?
Bent u verwezen naar mediation, dan is er een inspanningsplicht.
U hebt vrije keuze voor uw MfN register-mediator / familie.
Gonny Feenstra is ook rechtbankmediator en piketmediator.
De rechter houdt de zaak dan aan voor een periode
van enkele weken om te zien of u er toch samen goed uitkomt.

WAT NU wanneer mediation niet van start kan gaan.
Mediation is een vrijwillig traject. U kiest er samen voor omdat u verwacht
er uiteindelijk ook samen uit te komen.
Vrijwillig ja maar wat is dan het alternatief als die ander niet wil?
Er is toch ook een inspanningsverplichting om te komen tot verbetering
en oplossing.
Omdat er nu eenmaal een verstoorde verhouding is.
Niets doen kan niet in die situatie.

Redenen om voor In-St-Ad ( een andere route ) te kiezen
- Er situaties waarin een partner niet een mediationtraject wil starten,
- U kan dan die partner een voorstel aanbieden zonder te komen
in juridische strijd.
- Er zijn situaties waar breder dan een enkele casus aandacht moet komen
voor de sfeer en interacties tussen partners en gezinsleden,
- Dan is mediation niet voldoende, er is dan ook advies en/of verwijzing
nodig.
- Er is vaker samenwerking gewenst met derden.

Onderzoek – Interventie – Advisering – Steun- Coaching
komt dan voorop te staan.

In-St-Ad
Interventies- Steun- Advies
https://feenstramediation.nl/wanneermediationnietmogelijkis/

Voor meer informatie
Voor een plan op maat
nodig ik u uit om contact
met mij op te nemen

06-44 51 22 72
info@feenstramediation.nl

Afspraak maken
Vanuit mijn kantoor in Apeldoorn bereik ik mensen
uit heel Nederland.
Wanneer mensen verder van elkaar wonen is
Apeldoorn centraal gelegen en goed bereikbaar.

Afspraken maak ik naar uw wens bij u op locatie ,
overdag of in de avond.
Graag stem ik met u af op ieders agenda.

In-St-Ad
Interventies- Steun- Advies

