Uitgangspunten voor een geslaagde Mediation
Om verder te kunnen zonder elkaar;
• g aan we uitzoeken hoe jullie de leefsituatie in de
toekomst zien.
• g aan we bespreken wat jullie elkaar nog kunnen
bieden.
• g aan we benoemen wat jullie nog van elkaar nodig
hebben.

Geheimhouding
Wat we bespreken tijdens de sessies is vertrouwelijk.
Denk hierbij aan:
• g ebeurtenissen tijdens de Mediation.
• n ieuwe mondelinge of schriftelijke informatie die
beschikbaar komt.
• d e uitkomsten van de Mediation.

Wie is Gonny van Tussenbroek

Een sprookjes huwelijk kan goed zijn of slecht,
dat van ons eindigde gelukkig niet in een gevecht.
Scheiden is voor alle betrokkenen een pijnlijk proces.
Soms is hulp dan meer dan welkom.
Gonny van Tussenbroek biedt deze hulp in de
vorm van familiemediation.
• Ik ben een deskundig familiemediator.
(gecertificeerd NMI en ADR)
• Ervaren coach/counselor.
• Vertrouwenspersoon (LVV).
• Empatisch, goed luisteraar zonder oordeel.
• Onafhankelijk en betrokken.
• Oplossings- en doelgericht.
Mediation is een prachtig vak en ik heb mij gespecialiseerd in o.a. familiemediation.
Bij familiemediation geloof ik in de kracht van het
“samen scheiden”.
Ik ben een onafhankelijke gesprekspartner waarbij
zowel vrouwen als mannen zich gehoord en begrepen
voelen.

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek
naar 06 216 777 88. De gesprekken vinden
bij jullie thuis plaats of in de praktijkruimte
te Helmond – (Kasteel Traverse 100)
Werkgebied: Deurne, Asten en Someren

Door mezelf te blijven ontwikkelen, blijf ik op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Info@Turn-Over.net
www.Turn-Over.net

Kosten
Ik werk volgens een vooraf overeengekomen uurtarief.
Doorgaans zijn er 4 tot 5 bijeenkomsten nodig om tot
een scheidingsconvenant te komen. Deze gesprekken
duren 1.5 tot 2 uur. Jullie zullen een gespecificeerde
factuur ontvangen.

Scheiden met je hart

Wat komt er allemaal op jullie af?

-

-	Emoties.

Aandacht voor de kinderen en alimentatie.
Jullie huwelijk eindigt maar jullie gedeelde ouderschap blijft bestaan.

	Het vraagt tijd en ruimte om te accepteren dat
de scheiding onvermijdelijk is. Jij en je partner
doorlopen dit proces niet altijd in hetzelfde
tempo of intensiteit. Belangrijk is dat je deze
emoties een plaats geeft.

-

Zakelijke invalshoeken.
• Als het samen niet meer gaat is het gebruikelijk dat een van beide de woning verlaat. Het
is goed om samen te overleggen wie dat is en
wanneer dat gaat gebeuren.
• Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd is al het “bezit” wat jullie tijdens het
huwelijk hebben opgebouwd van jullie beide,
maar ook alle “schulden” zijn van jullie beide.
• Als jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn
getrouwd zal de verdeling vastliggen bij de
notaris, maar zijn aan alle voorwaarden altijd
voldaan en hoe reëel is deze verdeling nog na
zoveel jaar?

Juridische invalshoeken.

Als jullie samen kinderen hebben is het heel belangrijk om – met aandacht voor hen – onderling goed te
blijven communiceren. Duidelijke en heldere afspraken helpen daarbij.
Het is wettelijk bepaald dat ouders en kinderen recht
hebben op omgang met elkaar. Deze afspraken leg ik
voor jullie vast in een ouderschapsplan. Ik begeleidt
jullie, stap voor stap, in het maken van de afspraken
over:
- Een eventueel co-ouderschap.
- Een omgangsregeling.
- De toekomstige gezamenlijke opvoeding.
- Kinderalimentatie.
- Eventuele partner alimentatie.
Voor het berekenen van alimentatie worden de tremanormen, vastgesteld door de Nederlandse rechters,
als richtlijn gebruikt.

Wat is Mediation?
Na het besluit te gaan scheiden vallen er veel praktische zaken te regelen. Het emotionele verwerkingsproces hiervan heeft regelmatig negatieve
invloed op deze te nemen beslissingen.
Onder mijn begeleiding, als onafhankelijk en onpartijdige derde, onderzoeken we gezamenlijk de
mogelijkheden van alle beslissingen die genomen
moeten worden. De verantwoordelijkheid van de uiteindelijke beslissingen ligt altijd in jullie handen.
We doen dit op basis van 100% vrijwilligheid en geheimhouding.

Wat is Mediation niet?
Mediation is geen vorm van relatietherapie. Het is
niet mijn doel jullie weer bij elkaar te brengen, al
gebeurt dat soms wel. Het is wel mijn doel om in
samenspraak met jullie een scheidingsconvenant
(met eventueel een ouderschapsplan en een alimentatieberekening) te maken .
Ik heb een brede algemene opleiding genoten maar
ik ben geen jurist, notaris of fiscalist gebundeld in
1 persoon. Ik adviseer daarom dergelijke afspraken
op hun juistheid en haalbaarheid te toetsen, waarbij jullie uiteraard gebruik kunnen maken van mijn
netwerk.

