Scheiden?
Regel het goed
Regel het samen met
Resolve Visie

Scheiden en nu?
De knoop is doorgehakt, jij en je partner gaan scheiden.
Er komt veel op je af. Emotioneel kan het alle kanten opgaan.
Je moet veel praktische zaken regelen én je kunt zorgen en
vragen hebben over hoe het nu verder moet. Resolve Visie
staat jullie in deze lastige tijd graag bij.
Wij zijn een landelijk netwerk van scheidingsmediators. Onze mediators
ontzorgen jullie graag tijdens en na het hele scheidingsproces. Zij zijn oplossingsgericht,
deskundig en echt betrokken.
Wij hebben een stappenplan ‘Scheiden in 7 stappen’ opgesteld. Dit geeft jullie
houvast en duidelijkheid. In de brochure vertellen we je meer over ons stappenplan
en onze dienstverlening.

Wat is mediation?
Er hoeft niet altijd een conflict te zijn om
mediation in te schakelen. Mediation kun
je juist ook inzetten om op een goede
manier uit elkaar te gaan en de scheiding
in goede banen te leiden.
Bij onze mediation is het uitgangspunt
dat jullie allebei goed verder kunnen, dat
je zelf keuzes maakt en zo komt tot
duurzame afspraken.

Wanneer je uit elkaar gaat en je wilt
samen afspraken maken, kan dit soms
moeilijk gaan door de emoties. Want juist
tijdens een scheiding lopen verstand en
emoties vaak door elkaar. Met mediation
zorgen we ervoor dat jullie samen overal
goede afspraken over maken. Daarbij
is er aandacht voor alle emoties,
maar voorkomen we dat deze emoties
leidend zijn in het resultaat.

Voordelen mediation
bij jullie scheiding

•	De mediator is neutraal en onpartijdig en is er voor
jullie beiden. Dit betekent dat we vragen naar
de wensen en uitgangspunten van jullie allebei.
•	De mediator houdt rekening met het tempo van
jullie beiden. Het kan namelijk voorkomen dat één
van jullie al verder in het proces is dan de ander.
•	Jullie komen vaak sneller tot oplossingen, hierdoor
verloopt de scheidingsprocedure meestal voorspoediger.
•	Afspraken komen gezamenlijk tot stand,
dit maakt dat er draagvlak is door jullie beiden
én dat de afspraken duurzaam zijn.
•	Mediation is goedkoper dan wanneer je ieder apart
een advocaat inschakelt.
•	Mediation maakt het mogelijk uit de strijd te blijven,
zo kun je een vechtscheiding voorkomen.

Duidelijkheid met
‘Scheiden in 7 stappen’
Resolve Visie heeft een duidelijk stappenplan opgesteld.
Dit plan geeft houvast en een helder overzicht.

1. Kosteloos
kennismakingsgesprek
Het begint met een afspraak met één
van onze mediators bij jullie in de buurt.
Dit kennismakingsgesprek is kosteloos
en vrijblijvend en is bij jullie thuis.
Wat komt aan bod tijdens het
kennismakingsgesprek?
• Je krijgt zicht op wat de mediator
voor jullie kan betekenen in
het scheidingsproces.
• De mediator geeft informatie over
het scheidingstraject, de verwachte
duur van het scheidingstraject en
de totale kosten.
•	
De mediator bespreekt jullie
persoonlijke situatie.

2. Goede afspraken maken
Stapsgewijs maken we samen met jullie
afspraken over: de zorg voor jullie kinderen,
jullie huur – of koopwoning, alimentatie,
al jullie bezittingen, financiën en pensioen
en/ of eigen bedrijf. Tijdens de gesprekken
staat de mediator stil bij de onderlinge
communicatie en de emotionele kant
van de scheiding. Onze mediators werken
met een overzichtelijke rapportage en
gespreksverslag. Zo weten jullie precies wat
er al is besproken en wat nog aan bod komt.

3. Afspraken in convenant
Als jullie het over alles een zijn, stellen we
het scheidingsconvenant op. Door samen
duidelijke en duurzame afspraken te maken
en vast te leggen, voorkom je problemen in
de toekomst en dat geeft rust.

4. Afspraken in ouderschapsplan

5. Akkoord en ondertekening

Voor kinderen onder de 18 jaar stelt de
mediator samen met jullie een ouderschaps
plan op. Stap voor stap bespreken we
hoe jullie het ouderschap na de scheiding
willen invullen.

Is de inhoud akkoord? Dan plannen we
een afspraak in bij jullie thuis en kunnen
we alle belangrijke stukken ondertekenen.

Gesprek met jullie kinderen
Als er kinderen zijn, dan is het verplicht
om de kinderen te betrekken bij de
te maken afspraken. Om te voorkomen
dat het traject hierdoor moeilijker gaat,
bieden wij aan dat onze mediator een
gesprek met de kinderen heeft. Jullie
kinderen kunnen hun verhaal bij een
neutraal persoon kwijt. Dit gebeurt op
een laagdrempelige manier. We kijken
goed naar de leeftijd en de behoeftes
van jullie kind(eren).

6. Juridische afhandeling
In samenwerking met onze vaste
samenwerkende advocaat verzorgen
we het juridische proces. De advocaat
dient de stukken in bij de rechtbank.
Je hoeft dus zelf niet naar de rechtbank.

7. Nazorg scheidingsmediation
Natuurlijk kun je na de scheiding ook
bij ons terecht voor vragen en eventuele
veranderingen in jullie situatie.

Samenwerking Hypotheek
Visie alles omtrent eigen
woning snel geregeld

Scheiden en wonen zijn heel
nauw met elkaar verbonden. Als
jullie gaan scheiden, verandert
ook de woonsituatie. Vaak is er
een koophuis in het spel. Je wilt
dan snel duidelijkheid hoe het
precies zit. We zijn daarom een
vaste samenwerkende partner
van Hypotheek Visie.

De korte lijnen met de hypotheekadviseurs van
Hypotheek Visie leveren jullie voordeel op
• Er wordt voor gezorgd dat alles rondom
de scheiding wat te maken heeft met
de eigen woning snel inzichtelijk wordt
gemaakt én dat hier goede afspraken
over komen. Zoals wat is mogelijk met
partneralimentatie en een kloppend
scheidingsconvenant.
• Je krijgt zekerheid over wat haalbaar is
met jullie eigen koophuis én eventueel
het kopen van een andere woning.
• De hypotheekadviseurs kunnen vervolgens
snel de hypotheek regelen.

Hypotheek Visie is sinds de oprichting in 1992 uitgegroeid tot een
organisatie met ruim 50 vestigingen in Nederland. Daarmee is
Hypotheek Visie één van de grotere organisaties op het gebied van
financiële dienstverlening. Zij hebben al vele klanten geholpen
aan een hypotheek passend bij hun persoonlijke situatie. Er is altijd
een vestiging van Hypotheek Visie in de buurt. Ook is het mogelijk
om gebruik te maken van online webcam advies.

Resolve Visie
betrouwbare én
ervaren specialist
in scheidingen

Onze service:
•
•
•
•

Kosteloos kennismakingsgesprek
Gesprekken bij jullie thuis
Binnen 1 week bij jullie aan tafel
Succesvolle methode
‘Scheiden in 7 stappen’
• Eigen digitale klantomgeving

Waar wij voor staan:

• H
 oge klanttevredenheid
• W
 ij bestaan 10 jaar en hebben
inmiddels vele scheidingen begeleid
• Door landelijke dekking altijd
een mediator in de buurt
• Duidelijke kosten door all-in tarief

“Wij vinden het belangrijk
om mensgericht te zijn en
zeer nauwkeurig te werken.
De deskundigheid hebben
we sowieso, maar juist
deze manier van werken
zorgt ervoor dat klanten
bij ons aankloppen.”

Meer informatie
Wil je graag meer informatie? Of willen jullie samen een afspraak maken voor een kosteloos
en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Bel dan 085 - 130 29 99 of ga naar www.resolvevisie.nl.

