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Ik ben me er ten volle van bewust dat je dit leest omdat je leven een
grote wending nam of neemt. 
Uit elkaar gaan, een relatiebreuk,...dat is pijnlijk & ingrijpend.

Het feit dat je contact nam vertelt me dat je op zoek bent naar een weg
om samen & respectvol vooruit te geraken, ondanks jullie breuk. 

Dat is misschien uitdagend. Omdat jullie op dit moment in spanning leven; 
omdat je geconfronteerd wordt met veel emoties & onzekerheid & tegelijk
merkt dat er veel te regelen valt waarover je wellicht ook wel wat vragen hebt.

Heb je ook kind(eren), dan is ook dat ongetwijfeld een gevoelig onderwerp waarin
je wil zoeken naar manieren om er zorg voor te dragen dat je kind niet lijdt onder
te scheiding. 

Ik weet dat veel afhangt van jouw situatie, van jouw persoonlijk verhaal, van wie
de beslissing nam om uit elkaar te gaan ook & hoe lang dat geleden is. 

Elke situatie is anders, en ook elk bemiddelingstraject en elke regeling is dat dus.
 
Mijn engagement is altijd hetzelfde: binnenstappen in jullie context, afstemmen
op wat jullie nodig hebben en op jullie tempo; meedenken in oplossingen die
passen bij jullie leven & specifieke situatie; een sfeer creëren waarin jullie in
vertrouwen kunnen spreken & luisteren op weg naar een onderlinge regeling; en
jullie daarin maximaal informeren en begeleiden. Als bemiddelaar & jurist, maar
in de eerste plaats als Maaike.

Ik nodig jullie graag warm uit om, als jullie een klik met mij ervaren, samen dat
pad te bewandelen. Het enige dat ik van jullie vraag is de oprechte intentie om 
          samen tot oplossingen te komen. Want ik ben er van overtuigd dat dan
             ieder koppel er in kan slagen om via bemiddeling de scheiding te regelen. 

Welkom



Een bemiddelingstraject start altijd met een kennismakingsgesprek, 
omdat een klik belangrijk is.

Tijdens dat gesprek ontmoet ik jullie, luister ik naar jullie verhaal & vragen, 
stap ik binnen in jullie context om voeling te krijgen met wat er leeft. 
Ik hou er van om dat gesprek meteen zo zinvol mogelijk te maken, omdat ik  uit
ervaring weet dat er wellicht vele vragen leven waarop een antwoord gezocht
wordt & dat er nood is aan concrete informatie.
Voor een eerste gesprek trek ik 75 minuten uit, want over het algemeen valt er
dan best veel te vertellen. Ik stuur achteraf steeds een mailtje waarin ik de
informatie deel die ik tijdens het gesprek vermeldde en evt ook extra info. Zo kan
je volledig aanwezig zijn & hoef je je geen zorgen te maken dat je iets vergeet. 

Na dit gesprek zijn jullie volledig vrij om al dan niet verder met mij als
bemiddelaar te werken.

Als het enigszins kan, dan zal ik ook een stappenplan voorstellen en dat in een
traject voorstellen. Ook daarin zijn jullie volkomen vrij om daar al dan niet op in
te gaan. Het is even goed mogelijk om gesprek per gesprek vooruit te kijken en
verder te gaan. 

Kiezen jullie vervolgens om via bemiddeling en met mij als bemiddelaar te
werken, dan start de bemiddeling met ondertekening van een
bemiddelingsprotocol. Dat is een document dat deontologisch verplicht is om te
laten ondertekenen, en het is ook belangrijk. Het schetst de wederzijdse
engagementen, tarieven, enkele wettelijke regels en legt verder heel erg de
nadruk op enerzijds de vrijwilligheid & anderzijds de vertrouwelijkheid van
bemiddeling. Twee belangrijke aspecten dus.  
              
                 Ik stuur je dat steeds vooraf, samen met mail na het eerste gesprek,   
                 door zodat je dat rustig vooraf kan doorlezen. 

Een bemiddelingstraject



Bemiddeling in een traject                    herleid tarief, op maat 

Kennismakingsgesprek 75 minuten       120 €, oftewel 60 € pp
Volgende gesprekken                               120 € per uur, oftewel 60 € pp
Individuele gesprekken of kindgesprekken

Overeenkomsten                  
Scheidingsovereenkomst (vermogen + ouderschap)        700,00 €(**)
Scheidingsovereenkomst indien geen kinderen                575,00 €
Ouderschapsovereenkomst                                                  500,00 €
Andere overeenkomsten                                                        110,00 €/u

Overige kosten:
Dossierkost (samenstelling dossier voor de rechtbank, kopieën, afspraak
ter ondertekening, aangetekende zending,….)      100,00 € forfaitair
Ingrijpende wijzigingen of aanpassingen volgend op fragmentarisch
bezorgde opmerkingen/aanvullingen; opzoekingen en berekeningen die
niet tijdens gesprekken gebeuren; uitgebreide communicatie (andere dan
als redelijk en normaal te beschouwen communicatie over praktisch
verloop van de bemiddeling of emailcommunicatie met de weerslag van
een concreet bemiddelingsgesprek)  :     110,00 €/ u 

Er is ook rolrecht te betalen, op dit ogenblik 22,00 € dat door mij aan de
Rechtbank wordt overgemaakt indien tijdig betaald bij indiening van het
dossier. Verder zal de Rechtbank of overheid achteraf nog een bijkomende
betaling aan betrokkenen vragen, van (behoudens vergissing) 165€. Dit
gebeurt buiten Perspectieven om. 
Ook van belang is dat, indien er een overdracht van onroerend goed gebeurt
(als één van jullie een woning overneemt) of als jullie een onroerend goed in 

                                                                           uitgewerkt & 
                                                                           vooraf gemeld in een e-mail 

                                                                            80 € per uur

       onverdeeldheid houden, een notaris zal moeten tussenkomen. Daar zijn
       ook kosten aan verbonden.

De tarieven



Hoeveel gesprekken zijn nodig?
Dat hangt heel erg af van de situatie en jullie keuze ook. Willen jullie 
louter focussen op de concrete regeling, of bijvoorbeeld ook aandacht 
hebben voor de emotionele aspecten? Hechten jullie er belang aan om ook
je kind(eren) een stem te geven in het scheidingsverhaal via een kindgesprek? 

Ik beloof je alleszins dat ik je niet nodeloos op kosten zal jagen, want
ik ben me ten volle bewust van ook de financiële gevolgen van uit elkaar
gaan. Ik heb de gewoonte om, zodra mogelijk, een ontwerp van overeenkomst 
op te stellen als dat gewenst is. Daardoor wordt een regeling vrij concreet
en kan makkelijker naar een eindpunt worden toegewerkt.

Jullie krijgen ook heel wat informatie doorgestuurd waardoor jullie, als je dat wil, 
de gesprekken kan voorbereiden.

Kiezen jullie voor een bemiddelingstraject dan hebben jullie natuurlijk meteen zicht
op de totale kostprijs.

Zullen we kennismaken?
Ik hoop dat ik je genoeg vertrouwen heb kunnen geven om kennis te maken.
Via deze link kan je een kennismakingsgesprek inplannen. Zo'n gesprek plan je in
principe meteen samen. Mocht je om één of andere reden toch liefst alleen komen, 
dan is deze link de juiste.  

Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om me te contacteren.

Kijk gerust ook eens op de website van Perspectieven. Je vindt er nog heel wat 
meer informatie.

https://calendly.com/perspectieven/kennismakingsgesprek-samen
https://calendly.com/perspectieven/gesprek
https://www.perspectieven.be/contact/contactformulier
https://www.perspectieven.be/


Wie ben ik...?

Maaike, bemiddelaar, jurist, mama van 3 kinderen, en ervaringsdeskundig
op vlak van scheiden.

Een eerste scheiding "overkwam" mij (hoewel ik dat woord ongepast vind...
ook ik had aandeel in de breuk natuurlijk): de beslissing om uit elkaar te gaan
werd genomen door mijn toenmalige partner (papa van mijn twee oudsten). Ik
zag daar enorm van af, maar leerde ook veel. Ook al besefte ik dat pas achteraf. 
Misschien niet genoeg, want later ben ik gescheiden van de papa van mijn
jongste. Dit keer op mijn initiatief. Dat is en blijft, daar ben ik eerlijk in, iets
waarvoor ik me nog steeds erg verantwoordelijk voel. 
Deze ervaringen, het alleenstaand ouderschap, de uitdagingen van gescheiden
ouderschap en daarnaast mijn professionele ervaring helpen me als bemiddelaar
om me te verplaatsen in elk perspectief. Ik denk niet in termen van gelijk of
ongelijk, juist of fout en geloof niet in strijden voor gelijk, omdat het niet bijdraagt
aan geluk.

Ik begon mijn professionele carrière als advocate in het familierecht, maar werd
in 2006 gebeten door de bemiddelingsmicrobe. Ik ben rotsvast overtuigd dat
strijden voor gelijk niet bijdraagt aan geluk. Daardoor besliste ik in 2013 om mijn
toga aan de haak te hangen en mijn hart voor bemiddeling te volgen. Ik richtte
Perspectieven op met een missie: "Bijdragen aan een wereld zonder
vechtscheidingen, zodat kinderen niet lijden als ouders scheiden." 

 
"Keep your thoughts positive

because your thoughts become your words.
 

Keep your words positive
because your words become your behavior.

 
Keep your behavior positive

because your behavior becomes your habits.
 

Keep your habits positive
because your habits become your values.

 
Keep you values positive

because your values become your destiny."
 


