
Bemiddeling IN fAMILIEZAKEN

Scheiding

Mogelijke wegen:
 Hoe kunnen mensen meningsverschillen of een conflict naar aanleiding van hun scheiding of 
naar aanleiding van hun ouderschap na scheiding, oplossen ? 
 Zij kunnen een rechter vragen een beslissing te nemen en twee advocaten in dienst nemen 
om de rechter te overtuigen van het eigen gelijk en het ongelijk van de tegenpartij. Of zij 
kunnen twee advocaten in dienst nemen om in hun plaats te onderhandelen en om uiteindelijk 
zelf de beslissing te nemen. Of zij kunnen kiezen voor bemiddeling.

Wat is bemiddeling en wat maakt dat een bemiddeling een ethisch en efficient verloop 
kent? Bemiddeling is een manier om mensen te helpen bij hun  meningsverschil(en) zodat ze 
met elkaar kunnen onderhandelen, meer nog: zodat ze zelf hun beslissingen kunnen nemen. 
Een bemiddelaar helpt  hierbij: Hij is vooral begaan met de manier waarop mensen praten en 
onderhandelen. Hij zorgt ervoor dat ze als onderhandelaars kunnen samenwerken en hierbij  
niet ontsporen. Een bemiddelaar is de manager van hun onderhandelingen.

Ouderschap

 Een ouderschapstherapeut helpt mensen praten als ouders. Een ouderschapsbemiddelaar 
helpt hen onderhandelen als ouders. Een ouderschapstherapeut helpt hen praten over 
omgangsvormen die hun kind steunen. Een ouderschapsbemiddelaar helpt hen 
onderhandelen. Wanneer  ouders echter moeilijk kunnen samenwerken, dan kunnen ze ook 
een ouderschapstherapeut  raadplegen die hen helpt zoeken naar manieren om de 
ouderrelatie constructiever te laten verlopen. Ouderschapstherapie vereist niet dat beide 
ouders kiezen voor de tussenkomst van een therapeut. Wanneer een ouder er niet in slaagt de 
andere ouder te motiveren, dan kan de therapeut met één ouder zoeken naar een manier om 
het conflict op te lossen. Ouderschapsbemiddeling veronderstelt wel dat ouders met elkaar 
samen in het gesprek kunnen gaan. Een ouderschapsbemiddelaar helpt ouders zakelijk 
onderhandelen en  stilstaan bij de bekommernissen van hun kind . Een ouderschapstherapeut 
helpt mensen hun rol als ouders en ex partners loskoppelen van elkaar. Hij helpt hen als 
ouders op zoek gaan in welke mate ze willen rekening houden met de concrete wensen en 
voorstellen van het kind. De ouderschapsbemiddelaar  helpt ouders tijdens hun 
onderhandelingen de wensen en bekommernissen van hun kind(eren) op een constructieve 
manier in hun beslissingen mee op te nemen. Soms echter lopen de emoties tijdens de 
scheiding echter zo hoog op dat zelf onderhandelen en zelf een ouderschapsovereenkomst 
opstellen - zelfs met de hulp van een ouderschapsbemiddelaar - een onmogelijke opdracht is. 
Een rechter neemt dan een beslissing. Soms lukt het om zelf efficiënt over ouderschap te 
onderhandelen; na de scheiding, als het partnerverdriet en de partnerkwaadheid wat 
afgezwakt zijn


