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ANGÉLICA OVER  EX SCHEIDING

DEZE EDITIE VERTELT ANGÉLICA 
GEERTSEMA OVER HAAR ERVARING 
MET RICHARD & SASKIA VAN EX 
SCHEIDING IN BOXMEER. ZIJ EN 
HAAR EX STAPTEN NET OP TIJD VAN 
EEN COMMERCIËLE MEDIATOR OVER 
NAAR EEN MEDIATOR WAAR HET 
GEZIN CENTRAAL STAAT.
 
‘Toen we de stap gingen zetten om te scheiden met behulp van 
een mediator gingen we op internet zoeken. Dat was best lastig 
want wat is nu een goede mediator?  
Een bedrijf met een prachtige website? Of de website die 
bovenaan staat? Maar wordt deze dan het meest bezocht of 
betaalt deze partij om bovenaan te staan? Hoe zie je online het 
verschil tussen betrouwbaar en commercieel?  
Veel stellen gaan bij de keuze de mist in door onwetendheid op 
dit gebied wat nare gevolgen met zich mee kan brengen.  
Het is in een scheiding eenvoudig om in de financiële schulden 
te komen. Die financiële onzekerheid werkt frustrerend en is 
ook beangstigend. Hierdoor kunnen er natuurlijk makkelijk 
ruzies tussen de ex-partners ontstaan. Waar kinderen dan weer 
vaak de dupe van raken. Wij zijn hier gelukkig aan ontkomen!
Ik ben heel eerlijk, ook wij hadden in eerste instantie een media-
tor van een commercieel bedrijf gevonden. De website zag er 
mooi uit en het sprak ons op het eerste gezicht aan.  
Maar daarin hebben we ons dus lelijk vergist. 

We moesten bij deze partij heel veel zelf aandragen.  
Ook werden veel vragen niet beantwoord of moest het bij een 
derde partij nagevraagd worden omdat de desbetreffende  
mediator hier geen antwoord op wist.  
We wilden een duidelijke berekening, zodat we zouden weten 
wat we financieel netto over zouden houden onder aan de 
streep. Helaas, dat kregen we niet. We zouden financieel niet 
goed komen te staan na de scheiding werd ons verteld, ondanks 
dat we toch beiden een goede baan hebben.   
Tijdens de gesprekken kregen we allebei steeds een treuriger en 
wantrouwender gevoel.
Eerlijk gezegd, begreep ik niet altijd wat er werd bedoeld, maar 
ik voelde me niet genoeg op mijn gemak om dit te uiten.  
Mijn ex-partner ergerde zich aan het feit dat er te weinig inzet 
werd getoond en dat de vragen niet werden beantwoord.  
Maar je betaalt echter wel een hoog bedrag.  
 
Bij toeval, een dag voor het tekenen bij de mediator kregen we 
een tip dat we beter konden gaan overstappen. Het was een 
soort van waarschuwing, omdat we anders in de financiële 
problemen zouden kunnen komen. 
Er was spoed bij, gelukkig kon Saskia via Facetime direct meer 
informatie verstrekken. 
We waren allebei direct erg onder de indruk! 
We hebben de vorige mediator via de mail uitgelegd waarom 
we voor een andere mediator gingen. We waren hierdoor wel 
een groot deel van ons geld kwijt maar we zijn absoluut blij en 
tevreden met hoe het nu is geregeld. 

Voor ons, maar zeker ook voor het geluk van onze kinderen. 
De eerste afspraak bij Ex scheiding voelde meteen goed. 
Saskia en Richard zijn beiden ervaringsdeskundigen als het 
gaat over scheiden en over het hebben van een samenge-
steld gezin. Ze voelden ons goed aan en dat werkten voor 
ons echt drempelverlagend. Ze denken echt mee en zijn erg 
flexibel. 
 
Kinderen staan bij Saskia en Richard centraal. Zo wordt er 
ook gedacht aan het kind door kindgesprekken en een bijna 
waterdicht ouderschapsplan waar alle afspraken in komen 
te staan rondom het kind. 
Er is tussendoor veel overleg en terugkoppeling geweest.  
De uitwerkingen van het convenant, het ouderschapsplan 
en andere berekeningen zijn professioneel, zorgvuldig, 
duidelijk en tot in de puntjes uitgeschreven.
Soms lieten zij de tremanormen een beetje los en hadden 
zij een aantal tips en weetjes om ervoor te zorgen dat wij 
er beiden financieel beter voor konden komen te staan. Dat 
zijn echt van die feitjes die je zelf nooit zou kunnen weten 
wanneer je niet in deze branche werkzaam bent.  
 
Ik zou het echt aanraden om te kiezen voor dit koppel, dat 
ons een positieve afsluiting heeft kunnen geven. Er was 
gevoelsmatig ook echt ruimte om dingen uit te spreken 
richting je ex partner. Tenslotte ben je niet voor niets ooit 
bij elkaar geweest. Je bent toch ooit verliefd geweest en 
mogelijk een of meerdere kinderen op de  

wereld gezet voordat de relatie op welke wijze dan ook 
tot een breuk kwam . 
 
We kregen een A4 met “regels” voor ouders, zoals 
bijvoorbeeld niet ruziemaken waar de kinderen bij zijn. 
Dat zorgde ook voor een stukje bewustwording.  
Hier hebben Saskia en Richard duidelijk goed over 
nagedacht. Nu we als ex-partners ieder een eigen leven 
hebben en een duidelijke omgangsregeling met onze 
jonge kinderen, kijken we beiden tevreden terug.  
Het traject met Saskia en Richard gaf ons rust in de  
heftige tijd van de scheiding waar er veel geregeld 
moet worden. Het duurt echt wel een paar maanden 
voordat je weer in balans komt. 

Dus zorg voor advies op maat en kijk naar de inzet van 
een mediator. Het is prettig als een mediator op jouw 
golflengte mee kan praten, desnoods met een white-
board om het meer visueel te krijgen. 
Je zit niet te wachten op een vaag verhaal, maar juist  
op duidelijke taal, zeker op financieel gebied en de 
omgangsregeling. Een goede mediator zorgt ervoor dat 
je niet gefrustreerd, maar juist respectvol uit elkaar 
kunt gaan. 
Vooruit kijken naar een nieuwe fase, los van elkaar 
maar met een mooie omgang voor de kinderen waarbij 
ze weinig tot geen last ervaren van de scheiding.
Zodat je beiden zelfstandig weer een groei kan maken. 
Zeker voor de kinderen, zij hebben niet gekozen voor 
een scheiding.
 
Meer weten?
www.exscheiding.nl & www.na-scheiding.nl 


