Overzicht verschillen scheidingsprofessionals

Handig overzicht met de onderlinge verschillen tussen alle scheidingsprofessionals.

Mediator
•

overleg onder begeleiding

•
•

Scheidingsplanner

Een gezamenlijke advocaat

Een eigen advocaat

•

overleg onder begeleiding

•

overleg zonder begeleiding

afspraken maken onder
begeleiding

•

afspraken maken onder
begeleiding

•

afspraken maken zonder
begeleiding

communicatie direct met
elkaar

•

communicatie direct met
elkaar

•

communicatie direct met
elkaar, zonder begeleiding

•

juridische en emotionele
ondersteuning

•

juridische en emotionele
ondersteuning

•

juridische ondersteuning

•

lang voortraject, kort
juridisch traject

•

duur voortraject en juridisch
traject onzeker

•

grote kans dat alsnog voor
eigen advocaten gekozen
wordt

•

Scheiding financieel en fisca
al geheel geregeld

•

lang voortraject, kort
juridisch traject

•

Wij adviseren u de
scheiding samen te regelen
maar kunnen u ook
eenzijdig bijstaan
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•

geen overleg

•

niet zelf afspraken met je ex
maken

•

communicatie via advocaat

•

juridische ondersteuning

•

lange juridische trajecten
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Wat doet een mediator voor ons
•

•

Wat doet een Scheidingsplanner
voor ons

brengt acceptatieproces op
gang

•

brengt acceptatieproces op
gang

geeft voorlichting over de
procedure

•

geeft voorlichting over de
procedure

•

bemiddelt

•

draagt ideeën aan

•

werkt alle financiële en
fiscale vraagstukken uit

•

creëert draagvlak

•

zorgt voor harmonie

•

bevordert snelle juridische
afhandeling

•

bemiddelt

•

draagt ideeën aan

•

creëert draagvlak

•

zorgt voor harmonie

•

bevordert snelle juridische
afhandeling
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Wat doet een gezamenlijke advocaat Wat doet een eigen advocaat voor
voor ons
mij
•

•
•

maakt juridische gevolgen
inzichtelijk

•

maakt voor alle gezinsleden de
rechten en plichten duidelijk

maximaal vechten voor jouw
belang in de rechtszaal

•

neemt je mee in het juridisch
doolhof

zal jullie afspraken opnemen in
het verzoekschrift
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Doel van een mediator
•

duurzame afspraken die
draagvlak hebben voor de
toekomst

•

‘on speaking terms’ blijven

•

juridische afhandeling van de
echtscheiding

De kinderen bij een mediator
•

mediation is in het belang
van de kinderen

•

goede afspraken voor en over
de kinderen (financiën,
opvoedingstaken,
omgangsregeling etc.)

Doel van een Scheidingsplanner
•

duurzame afspraken die
draagvlak hebben voor de
toekomst

•

nieuwe financiële toekomst
inzichtelijk maken met
duurzame afspraken

•

‘on speaking terms’ blijven

•

juridische afhandeling van
de echtscheiding

De kinderen bij een
Scheidingsplanner
•
•

•
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mediation is in het belang
van de kinderen
goede afspraken voor en
over de kinderen (financiën,
opvoedingstaken,
omgangsregeling etc.)

Doel van een gezamenlijke advocaat Doel van een eigen advocaat

•

juridische afhandeling van de
echtscheiding

De kinderen bij een gezamenlijke
advocaat
•

•

juridische afhandeling van de
echtscheiding

•

jouw maximale belang
behartigen

De kinderen bij een eigen advocaat

verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de afspraken over
en voor de kinderen ligt bij
jullie

•

afspraken worden in de
rechtbank bepaald

•

kinderen worden vaak door
de rechtbank gehoord

behoud van de
familiebanden, bijvoorbeeld
met opa en oma
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