
 

 

 
 
 
Een echtscheiding is moeilijk. De periode waarin beslissingen moeten worden 
genomen is vaak zwaar voor alle partijen door emoties en onzekerheid. Je 
moet afscheid nemen van wat jullie samen hebben opgebouwd tijdens het 
huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen.  
 
En dat is niet niks. Ineens moet je gaan kijken naar zaken waar je nog niet eerder over na 
hebt gedacht of misschien niet zo veel vanaf weet. 
 
Het kan goed zijn dat de volgende zaken door je hoofd spoken: 

 Er moet zoveel geregeld worden en ik weet niet waar te beginnen 

 Kan ik wel zelfstandig verder? 

 Wat gebeurt er met de kinderen, ons huis, mijn salaris als we uit elkaar gaan? 

 
Mijn naam is Johannie Brenders en ik ben financieel expert,  
MfN familieregister mediator en RFEA EchtscheidingsAdviseur. 
Met mijn jarenlange ervaring weet ik waar ik over praat en  
heb ik in veel uiteenlopende situaties de financiën tijdens de 
echtscheiding afgehandeld. Als financieel scheidingsmediator 
neem ik jullie stap voor stap mee in dit proces. 
Ik bied verheldering in een onrustige en onzekere periode, 
zodat jullie beiden weer zicht krijgen op de toekomst. 
 
Het is mijn overtuiging dat er na een scheiding altijd een manier is, 
waarop je zelfstandig verder kunt met je leven. In openheid en 
transparantie neem ik je aan de hand en kijken we naar alle  
financiële banden die tijdens jullie relatie zijn opgebouwd.  
Samen kijken we hoe deze banden ook gescheiden kunnen worden.  
 
Je hoeft bij mij niet je hart uit te storten als je dat niet wilt,  
zolang je mij maar wel volledig inzicht geeft in al je financiële zaken,  
zodat we het samenzijn af kunnen wikkelen en jullie allebei met je eigen leven verder 
kunnen gaan. 
 
 
 

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 

GEEN NOOD, IK GA JULLIE SAMEN BEGELEIDEN BIJ HET GEHELE TRAJECT 



 
 

 
HOE WERKT HET 
Tijdens het mediation traject schijnen we samen een licht op bijvoorbeeld de volgende 
zaken: 

 Kan ik financieel op eigen benen staan of blijf ik afhankelijk van mijn ex-partner? 

 Waar moet ik straks gaan wonen en hoe ga ik dit betalen? 

 We hebben huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, wat zijn mijn 
rechten en plichten? 

 Heb ik recht op alimentatie of moet ik alimentatie betalen? 

 Ons huis staat onder water, hoe moeten we hier mee omgaan? 

 Hoe zit het met partnerpensioen? 

 Wat gebeurt er met de verzekeringen, onze aandelen en spaargeld? 
 
Als jullie samen kinderen hebben, dan stellen we ook een ouderschapsplan op en geven 
we onder andere antwoord op de volgende vragen en zorgen: 

 Hoe en wanneer vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden? 

 Welke rechten hebben de kinderen zelf, als het gaat om keuzes maken? 

 Hoe gaan we de zorg voor de kinderen verdelen? 

 Wie betaalt welke kosten en hoe zit het met de kinderalimentatie? 

 Wat gebeurt er na de scheiding bij mijn overlijden met de kinderen? 

 Hoe zorgen we ervoor dat de afspraken in het ouderschapsplan nagekomen 
worden? 

 
Samen is hier nog even het sleutelwoord. Bij mediation is het van belang dat beide 
partijen bij het hele traject betrokken zijn. Dat betekent dat ik mijn werk alleen kan doen 
als jullie beide op onze afspraken verschijnen, zodat jullie allebei op de hoogte zijn van 
alles dat besproken wordt. 
Enkel in hoge uitzonder wijk ik hier vanaf, bijvoorbeeld als er gevraagd wordt om een 
‘second opinion’ advies te geven op een al bestaand scheidingsconvenant. 
 
Mijn rol als mediator is volledig onafhankelijk. Vanaf intake tot het met de afronding van 
het traject (het vastleggen van de afspraken in een convenant) ben ik het aanspreekpunt 
en bemiddel in jullie (financiële) scheiding. 
 
Ik kies geen partij. Ik werk met volledige transparantie en geef openheid over alle zaken 
aan jullie allebei. 
 
Ik kijk met gepaste afstand naar jullie situatie om er voor te zorgen dat jullie financiën na 
de scheiding zo goed mogelijk geregeld zijn. 
 
 
 



 

 
 
WAAROM MEDIATION 
 Er mag over emoties gesproken worden 

 Mediation is vrijwillig voor beide partijen 

 Je bepaalt zelf de uitkomst van de afspraken en niet de rechter, wat meer ruimte 
geeft voor een creatieve oplossing 

 Het kost minder tijd en geld dan juridische procedures 

 Het contact in de toekomst is meestal beter, omdat jullie beiden achter de  
oplossing staan 

 Vaak ondervinden kinderen minder schade van de scheiding, omdat ze ervaren  
dat hun ouders hun best doen om het zo goed mogelijk voor hen te regelen DE  

OPLOSSING IN EIGEN HANDEN 
 

KOSTEN 
Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en neemt ongeveer 45 minuten in 
beslag. Daarna hanteer ik een scherp uurtarief van € 150,- per uur, wat neerkomt op        
€ 75,- per persoon per uur, exclusief BTW. Gemiddelde hebben we aan 3 tot 5 afspraken 
voldoende. 
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