INTERVIEW SASKIA & RICHARD

Onze aanpak
Saskia: ‘Wat ons onderscheid van andere mediators is het
feit dat wij onze gesprekken altijd met zijn tweeën voeren.
Twee horen meer dan een en zo vullen we elkaar aan.
We geloven in deze duo-gesprekken, want een man snapt
een man soms beter en een vrouw een vrouw!
Bovendien zijn mannen vaak zakelijker en praktischer
ingesteld. Bij vrouwen is er vaak meer behoefte aan
ruimte voor emoties. Samen zullen we in onze gesprekken
aandacht geven aan het opzetten van een nieuwe vorm
van communiceren, met ruimte voor de praktische zaken
en de achterliggende emoties en zorgen.
Samen zorgen we dat jullie alles goed geregeld hebben,
van de kindregeling, en de (partner)alimentatie, tot aan
de fiscale aspecten en een gezonde financiële situatie voor
beiden. Een situatie die voor jullie afzonderlijk en samen
goed voelt zodat jullie weer met een goed gevoel naar de
toekomst én naar het verleden kunnen kijken.’
SINDS 2010 ZIJN ER PER JAAR MEER SCHEIDINGEN DAN
HUWELIJKEN. HET ECHTSCHEIDINGSPERCENTAGE LIGT BOVEN
DE 50%. IN NEDERLAND LOPEN DE MEESTE HUWELIJKEN OP
DE KLIPPEN VAN EUROPA. HOE VAAK HET OOK MISGAAT,
SCHEIDEN BLIJFT LASTIG. HOOG TIJD OM ER TWEE EXPERTS BIJ
TE HALEN DIE KUNNEN ONDERSTEUNEN IN HET PIJNLIJKE EN
INGEWIKKELDE PROCES.
Scheiden
Saskia: ‘Bij een scheiding komt een heleboel kijken.
Het is een emotionele periode waarin juist veel beslissingen
moeten worden genomen, afspraken moeten worden
gemaakt en zaken worden geregeld. Of je nu gehuwd
bent, samenwoont of als geregistreerd partner door het
leven gaat die impact blijft, vooral wanneer er kinderen
bij betrokken zijn.
Door jullie kinderen blijven jullie voor altijd verbonden,
enorm belangrijk om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan
en als ouders samen verder te kunnen.’
Richard: ‘Dat weten wij als geen ander omdat we
ervaringsdeskundige zijn. We zijn beiden gescheiden
van een huwelijk met kinderen, hertrouwd en dus
ook stiefouders. Dagelijks beseffen wij in ons nieuwe
samengestelde gezin hoe belangrijk het is om dat ‘goed’ te
doen. Als we toen hadden geweten wat we nu toepassen
was het voor alle partijen een stuk aangenamer geweest.
We waren allebei ook al ondernemer voor we Exscheiding
zijn begonnen. Mediation was bij ons allebei een onderdeel
van de job. Door die ervaring en doordat wij kennissen
hebben mogen ondersteunen ontstond het idee om daar
meer mee te doen. Het is heel waardevol om van zo’n
moeilijk moment in het leven van mensen een bijdrage te
kunnen leveren voor een goede toekomst. We zijn samen
de opleidingen tot Mediation, Scheidingsspecialist en
Kindercoach gaan volgen.’

Meer weten?
Richard: ‘Wanneer je graag meer zou willen weten over
onze werkwijze dan nodigen wij jullie graag uit voor een
kennismakingsgesprek met ons op onze praktijk.
Hier is ruimte voor jullie vragen en wij zullen onze aanpak
bespreken in een gesprek dat ongeveer een half uur duurt
en vrijblijvend is.
Daarna is het aan jullie om te kiezen of jullie verder met
ons willen gaan. Is dat het geval volgen er nog een
vijftal gesprekken. Bij ons staan kinderen centraal en een
gesprek met hen is dan ook een vast onderdeel van ons
programma. Zo dragen we er zorg voor dat zij zo min
mogelijk onder de scheiding te lijden hebben.
Kijk dat zijn we vast met elkaar eens!’
Bekijk het Samen Scheiden in 5 stappen online op onze
website waar je meer informatie vindt over Saskia en
Richard en hun werkwijze.
Mail, whatsapp of bel voor een vrijblijvend gesprek.
info@exscheiding.nl
06 15365973
www.exscheiding.nl
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