ONDERNEMERSSTEL RICHARD & SASKIA
VOOR EDITIE 25 SCHUIVEN WIJ AAN TAFEL BIJ SASKIA EN
RICHARD, DE TWEE GEZICHTEN VAN EX-SCHEIDING EN
NA-SCHEIDING. SCHEIDINGSSPECIALISTEN DIE MET HUN
CLIËNTEN EEN MAATWERK TRAJECT DOORLOPEN. WANT IEDERE
SCHEIDING IS ANDERS. WAAROM BEGONNEN ZIJ DIT BEDRIJF?

Richard: ‘Wij zijn zelf ook allebei gescheiden en in onze afwikkeling hebben wij een aantal zaken als minder
ervaren. Zo had ik een vrouwelijke advocaat aan tafel. Je merkt dan toch dat de neutraliteit wat minder kan
zijn. Wij zijn geen jurist, wat als voordeel heeft dat we kijken naar de gezamenlijke belangen binnen de kaders
van wat de wet voorschrijft.’

Saskia: ‘Wij wilden echt iets neerzetten waar mensen zich gehoord voelen en begrepen, dat is enorm belangrijk in de chaos
van een scheiding. In onze werkwijze pakken wij het financiële stuk als eerste op.
Het niet weten hoe je toekomst er financieel uit gaat zien geeft veel onrust en stress. Wij werken met een rekenmethode die
laat zien wat je netto onder de streep overhoudt. Dus we rekenen precies voor je uit wat er op het einde van de week in je
portemonnee zit. Dat is ontzettend waardevol en neemt veel spanning weg.’
Saskia en Richard zijn naast compagnons, ook romantisch gezien een sterk stel en stapten samen in het huwelijksbootje.
Een vol bootje met twee kinderen van Richard, drie van Saskia en nog een gezamenlijke dochter.
Zij weten als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om de samengestelde gezinnen boot in balans houden en rustig te laten
drijven. Het is blijft steeds een kwestie van bijsturen, mee laveren, loslaten en vooral ook niet te vergeten, te genieten van
de kleine momenten.
Richard: ‘Voorheen was ik alsmaar druk. Ik ben altijd ondernemer geweest, was bij ieder netwerkevent en zat bij diverse
clubjes. Nu ben ik met bijna al die randzaken gestopt om met Sas dit bedrijf vanuit ons huis op te kunnen richten en om
samen een veilige thuishaven te bieden voor de kinderen. We willen er graag van hen zijn.’
Saskia: ‘Dat vonden we beiden belangrijk, met zo’n groot gezin heb je veel tijd nodig. Ik was ook ondernemer in de
medische bedrijfswereld en we zijn gaan kijken hoe we onze kennis en expertise konden bundelen in iets wat ons beiden
boeiden en waar we in konden groeien. En vooral waar we écht van betekenis konden zijn.’
When you pay peanuts you get monkeys
‘Als we iets doen, dan doen we het ook goed. We hebben de mediation opleiding gedaan, opleiding tot
scheidingsspecialist, cursussen met betrekking tot kinderen in scheiding, persoonlijkheidstyperingen, conflictcoaching, het samengestelde gezin en echt nog behoorlijk wat meer. Scheidingsspecialist is gek genoeg
een vrij beroep. Wij willen echt een verschil maken en beslagen ten ijs komen’. Ons credo is dan ook: ‘When
you pay peanuts you get monkeys. Niet dat wij duur zijn, (bovendien krijg je bij ons twee mediators voor de
prijs van één) maar als het écht zo goedkoop is dat het te mooi is om waar te zijn, nou reken maar, dan is
dat ook zo.’
Kinderen voorop
In het gesprek met Richard en Saskia is continue de liefde voor (hun) kinderen voelbaar. Kinderen moeten in
veiligheid en vol vertrouwen kunnen opgroeien, zeker in een scheiding.
Saskia: ‘We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Je bent dan misschien wel ex partners, maar ex ouders
bestaan niet. Wij helpen graag om die gelijkwaardige basis te bouwen om een nieuw leven te kunnen
beginnen. Wij bieden kindgesprekken. Waar zitten ze mee? Net als iedereen wil een kind zich serieus
gehoord voelen. Wij kijken zorgvuldig hoe wij hun zorgen en behoeftes kunnen vertalen naar de ouders.’
Richard: ‘Om die gelijkwaardige basis te creëren moet je wel eerst de angel neutraliseren, zoals de
omgangsregeling en de financiën. Meestal komt dit neer op 6 tot 7 gesprekken, de cliënten bepalen dit.
Je kunt het alleen niet in 1 of 2 gesprekken afraffelen, je moet de tijd nemen om te ontvlechten.
Voor elkaar, jezelf, maar boven alles de kinderen.’
Flitsscheiding
Je kunt tegenwoordig ook heel eenvoudig en goedkoop online scheiden. Ik ga ervan uit dan deze
specialisten dat altijd afraden. Dat blijkt niet zo te zijn Saskia : ‘Wij raden mensen een online scheiding aan,
die geen kinderen hebben en bijvoorbeeld een huurhuis. Maar heb je kinderen, (veel) eigen vermogen, of
een eigen huis, dan zouden wij online scheiden niet snel aanbevelen. Scheiden is een complexe stap met
keuzes die een impact hebben die je niet kunt overzien.’
Richard: ‘Wij horen regelmatig dat mediators geen koppels aannemen die ruzie met elkaar hebben of grote
onenigheid, wij accepteren iedereen die bij ons aan tafel wil komen. Ruzie of niet, daar zijn wij juist voor.’
Saskia: ‘Sinds kort ook mensen die al gescheiden zijn, maar waarbij de afspraken niet lekker lopen, of waar
nieuwe afspraken gemaakt moeten worden of een herberekening voor alle mensen die al gescheiden zijn
en waar het niet lekker loopt willen wij 1 tip meegeven “ wacht niet te lang met hulp zoeken, de ervaring
leert , hoe langer de situatie voortduurt hoe moeilijker het wordt om het te herstellen!
Gouden tips
Natuurlijk kan ik niet vertrekken bij deze twee scheidingsspecialisten zonder te vragen naar wat gouden
huwelijk tips.
Saskia: ‘Wij hebben het ontzettende geluk om samen die passie te kunnen delen. Daarnaast is er maar een
echte gouden tip en dat is tijd maken voor elkaar. Samen uit eten, nieuwe herinneringen maken met je
gezin, blijven praten. Want voor je het weet ben je elkaar kwijt.’
Richard: ‘Ik geniet van de groei die we samen doormaken en wat we kunnen doen voor onze cliënten.
Om dat samen te kunnen delen maakt mij een dankbaar man. Jezelf thuis voelen bij je partner is ook super
belangrijk. Ik kom van boven de grote rivieren en heb hier echt mijn thuis gevonden. Zoveel mooier hier,
meer leven en gemoedelijkheid. In Boxmeer blijft mijn huis staan en Sas en de kinderen zijn mijn thuis.’
Wil jij meer weten over Ex- Scheiding, Na-Scheiding of bijvoorbeeld een nacalculatie laten berekenen?
Neem contact op met Saskia en Richard en schuif vrijblijvend aan.
www.exscheiding.nl
www.nascheiding.nl
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