
  
Stappenplan scheidingsbemiddeling  
 
Wij werken op basis van onderstaande stappen: 
 
De eerste stap is een vrijblijvend gesprek . 
Tijdens dit gesprek kan er aangegeven worden wat jullie willen en kunnen wij aangeven wat wij voor 
jullie kunnen betekenen. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen jullie bepalen of wij de juiste partij 
zijn om jullie scheiding te begeleiden. 
 
De tweede stap is de scheidingsmelding. 
Het is van belang dat jullie elkaar vertellen dat jullie willen scheiden. Dit voorkomt onduidelijkheden 
en zo weten beide waar jullie aan tie zijn. Geef elkaar de ruimte om deze boodschap een plaats te 
geven. 
 
De derde stap is het intake gesprek. 
Soms volgt deze direct na het vrijblijvende gesprek en de scheidingsmelding. Er zal een inventarisatie 
gedaan worden van de benodigde gegevens zoal: de persoongegevens, huwelijkse 
vorm/samenlevingsvorm (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarde), inkomsten 
gegevens, hypotheek gegevens, het pensioen, de financieën etc. Naar aanleiding hiervan kunnen wij 
aangeven wat er besproken moet worden. 
  
De vierde stap is het eventuele ouderschapsplan. 
Kinderen hebben niet gekozen voor de scheiding en hebben dan ook het recht om zo snel mogelijk 
duidelijkheid te krijgen oven hun nieuwe situatie. Afspraken over de zorg- omgangregeling en 
eventuele kinderalimentatie zullen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Gemiddeld zijn er 
twee gesprekken nodig om tot een gedegen ouderschapsplan te komen. 
 
De vijfde stap bestaat vaak uit meerdere gesprek en is een vervolg op de geinventariseerde stukken 
in stap drie.  
Te denken valt dan aan het bespreken van de verdeling van zowel financiële en materiële zaken. En 
punten waarover jullie het nog niet met elkaar eens zijn. Zodra jullie beide tevreden zijn over de 
gemaakte afspraken zullen deze worden vastgelegd in het convenant. Deze nog nogmaals met jullie 
worde doorlopen en worden ondertekend. 
 
De zesde stap is het indienen van het gezamenlijk verzoek bij de rechtbank. 
De rechter zal de stukken in behandeling nemen en na gemiddeld zo'n 8 tot 12 weken is de scheiding 
een feit. 
 
De zevende stap is een aanvulling op onze dienstverlening. 
Ondanks dat de zaken geregeld zijn willen wij graag enkele weken, na de inschrijving bij het 
gemeentelijk register, een afspraak maken om te bespreken hoe het met jullie gaat, of er nog vragen 
zijn en of jullie tevreden zijn over de dienstverlening. 
 
 



  
Gemiddeld zijn er vijf tot zes afspraken van ongeveer twee uur nodig om tot ondertekening over te 
gaan en het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. 
 
 
 


