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Over BLOOM
familiemediation
Mijn naam is Maaike Thissen-Heuvelings. Als MfN-register
mediator ben ik gekwalificeerd om u middels mediation te
helpen met het oplossen van uw conflict of echtscheiding.
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Kwaliteiten
Gedreven,
empathisch, deskundig

BLOOM familiemediation is een familiemediationpraktijk in
Venlo. BLOOM familiemediation is gespecialiseerd in
echtscheidingen, familieconflicten en conflicten in
stiefgezinnen. Door middel van mediation help ik u met
het oplossen van uw conflict of de afhandeling van uw
scheiding.
BLOOM familiemediation heeft speciale aandacht voor
het (blijvende) ouderschap bij echtscheidingen waar
kinderen betrokken zijn. Door middel van het onderzoeken
van de onderliggende problemen leer ik u elkaar beter te
begrijpen, zodat uw transitie van partnerschap naar
gezamenlijk ouderschap zo harmonieus mogelijk verloopt.
Naast mijn, door opleidingen en kwalificaties behaalde,
deskundigheid, ben ik ook ervaringsdeskundige. Als kind
van gescheiden ouders en in mijn rol als stiefmoeder. Mijn
ervaringen zijn tevens de grondlegger van mijn passie voor
dit vak.
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Wat is
Mediation?
Mediation als
conflictbemiddeling
Bij mediation proberen twee partijen met
hulp van een mediator tot een oplossing te
komen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding,
burenruzie of familieconflict. Het gaat bij
het vinden van een oplossing niet om wie
er juridisch gelijk heeft. Het voornaamste
doel is dat het conflict wordt opgelost en
dat beide partijen tevreden zijn met de
uitkomst.
Mediation vs Rechtspraak
Bij mediation wordt gesproken over
tussenpartijdige afspraken, dit wil zeggen
dat de partijen zelf bepalen welke
afspraken er gemaakt worden. Bij
rechtspraak spreken we van
bovenpartijdige afspraken. Hier wordt er
dus door een derde onafhankelijke partij
besloten welke afspraken er nageleefd
moeten worden. De kracht van mediation
is dat jullie zelf bepalen welke afspraken
jullie met elkaar maken. Uit onderzoek blijkt
dat afspraken, die partijen zelf hebben
opgesteld, vele malen vaker worden
nageleefd.
Mediation vs Advocaat
Gaan jullie scheiden? Kiezen jullie allebei
een eigen advocaat? Een gezamenlijke
advocaat? Of een mediator? Het uurtarief
van een advocaat is hoger dan dat van
een mediator en zeker wanneer er twee
advocaten worden ingehuurd. Dit kan dus
een reden zijn om voor een mediator te
kiezen. Belangrijker nog is de keuze hoe
jullie na de scheiding of het conflict met
elkaar om willen gaan? Gaat de
communicatie in deze precaire situatie via
een advocaat of blijven jullie met elkaar in
gesprek?

Hoe werkt mediation?
Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de andere
partij en de mediator. De gesprekken vinden altijd in het
bijzijn van beide partijen plaats waarbij de mediator de
gespreksleider is. De mediation start met het
ondertekenen van de mediationovereenkomst. Deze zal
jullie voorafgaand aan het eerste gesprek toegezonden
worden. In de mediationovereenkomst staat beschreven
wat het probleem is, welke spelregels er zijn en welke
voorwaarden en reglementen van toepassing zijn. De
documenten en gesprekken zijn te allen tijde
vertrouwelijk en mogen niet met derden gedeeld
worden.
De mediator
De mediator is als gespreksleider neutraal en onpartijdig.
Zij zorgt er ten eerste voor dat beide partijen hun verhaal
kunnen doen. Verder in het proces zal er ruimte ontstaan
om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor
datgene dat jullie verdeeld houdt.
Bij mediation in echtscheidingen zorgt de mediator ook
voor het opstellen van alle benodigde juridische stukken
zodat het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de
rechtbank kan worden ontbonden.

.

(echt)scheiding
Zijn jullie getrouwd? Hebben jullie een geregistreerd
partnerschap? Of gezamenlijk gezag met kinderen
jonger dan 18 jaar? En gaan jullie uit elkaar? Dan zal
er een aantal zaken via de rechtbank moeten
worden geregeld. BLOOM familiemediation kan jullie
daarbij helpen.

WAT MOET ER
GEREGELD WORDEN?
Huwelijk (met kinderen jonger
dan 18 jaar)
Scheidingsconvenant*,
ouderschapsplan, alimentatie*.
Geregistreerd partnerschap
(met kinderen jonger dan 18
jaar)
Verzoekschrift beëindiging*.
ouderschapsplan
Relatie (met kinderen jonger
dan 18 jaar)
Ouderschapsplan

OUDERSCHAPSPLAN

*Ook verplicht als er geen
kinderen jonger dan 18 jaar zijn.
Zoals u hierboven kunt lezen is het opstellen en indienen van een
ouderschapsplan verplicht als er kinderen jonger dan 18 jaar in het
gezin aanwezig zijn. Het ouderschapsplan is niet alleen een
omgangsregeling zoals soms wordt gedacht. In een
ouderschapsplan staat onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagelijkse zorg
Kinderalimentatie
School
Sport
Medische zorg
Vakantie(s)
Bijzondere dagen zoals verjaardagen
Communicatie
Halen en brengen

BLOOM familiemediation is er in gespecialiseerd om jullie te
begeleiden. Zo zorgt u ervoor dat het ouderschapsplan volgens
de wensen en behoeften van de kinderen en jullie beiden is.
Daarnaast zal BLOOM familiemediation zorgdragen voor het
schriftelijk opstellen van het plan.
Het is ook mogelijk om mediation in te zetten alleen voor het
opstellen van een ouderschapsplan.
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…(echt)scheidingen
vervolg

Wat is een
Scheidingsconvenant?
Bij een scheiding maken u en uw
(ex)partner afspraken over wonen, geld,
verdeling bezittingen, pensioen, enz.. Deze
afspraken worden vastgelegd in een
zogenaamd scheidingsconvenant. Als jullie
gehuwd zijn dan is het indienen van dit
document bij de rechtbank verplicht. De
rechter zal akkoord moeten gaan met de
inhoud van dit scheidingsconvenant
voordat de scheiding kan worden
uitgesproken.
Er zijn veel zaken waar u naar zult moeten
kijken als gehuwden. U kunt bijvoorbeeld
denken aan:
•
•
•
•
•

Verdeling onroerend goed
Verdeling vermogen
Pensioen verdeling
Partneralimentatie
Verdeling inboedel

BLOOM familiemediation kijkt samen met
jullie welke voorwaarden er op jullie
scheiding van toepassing zijn. Nadat alle
zaken zijn besproken en jullie een akkoord
hebben bereikt op alle punten, zal BLOOM
familiemediation het scheidingsconvenant
opstellen en aan jullie voorleggen ter
controle. Zodra alle documenten
compleet zijn, kunnen deze worden
ingediend bij de rechtbank.

Alimentatie
Er bestaan nogal wat verkeerde aannames over
alimentatie. Ten eerste zijn er twee soorten alimentatie die
los van elkaar staan;
•
•

Kinderalimentatie
Partneralimentatie

Kinderalimentatie
Er moet te allen tijde kinderalimentatie worden betaald.
Ook als er co-ouderschap is en de kinderen 50% bij elke
ouder zijn. Bij de berekening van de kinderalimentatie is
namelijk het uitgangspunt dat kinderen het bij beide
ouders (voor zover mogelijk) financieel even “goed”
hebben. Ook wordt er gekeken welke levensstandaard de
kinderen voor de scheiding gewend waren.
Partneralimentatie
Ex-echtgenoten zijn bij wet verplicht elkaar te
onderhouden. Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe afspraken
vastgelegd over de duur van de alimentatie. BLOOM
familiemediation zorgt voor een duidelijk overzicht wat er
juridisch wordt afgesproken op basis van jullie situatie. Het
is daarna aan jullie beiden om hier gezamenlijk uit te
komen. En tot een voor eenieder van jullie zo prettig
mogelijke uitkomst te komen.

.

Kinderen en
echtscheiding
BLOOM familiemediation heeft speciale aandacht
voor kinderen tijdens het mediationproces. BLOOM
familiemediation zal jullie begeleiden zodat jullie van
partnerschap naar gezamenlijk ouderschap kunnen
groeien.

CIJFERS
•

70.000 kinderen krijgen
jaarlijks te maken met
de scheiding van hun
ouders.

•

Ongeveer 1/3 van de
huwelijken eindigt in
een scheiding.

•

± 10% tot 15 % van de
scheidingen eindigt in
een vechtscheiding.

..

Paraplugesprek
Hoe vertellen we het de
kinderen?

TIP!

Jullie hebben de keuze gemaakt om te gaan scheiden. Dit is een
zeer emotionele tijd voor jullie. Nu komt misschien wel het
moeilijkste deel van deze periode… “Hoe vertellen we het de
kinderen?”. Het is belangrijk dit gesprek samen te voeren. Dit doet
u in alle rust en alleen als de scheiding onvermijdelijk is geworden.
Zorg ervoor dat jullie dit samen voorbereiden en dat jullie kalm zijn,
laat niet jullie eigen boosheid of verdriet zien in dit gesprek maar
heb oog en aandacht voor het verdriet van de kinderen.

Hebben jullie dit gesprek nog niet
gevoerd en kan het nog even
wachten? Wacht dan tot het
eerste gesprek bij de mediator om
meer tips te krijgen.

Zorg er ook voor dat jullie een goed moment kiezen, dus niet net
voor school, training of bedtijd. Probeer op het niveau van de
kinderen te vertellen waarom jullie gaan scheiden en spreek
hierbij geen kwaad over de ander. Vergeet hierbij niet te vertellen
dat het niet de schuld van de kinderen is, dit klinkt logisch maar is
erg belangrijk voor kinderen.

De kinderen zullen dit gesprek de
rest van hun leven herinneren.
Bereid u dus goed voor.

Laat kinderen niet kiezen. Jullie zijn de ouders en maken
gezamenlijk de keuzes voor de kinderen. BLOOM familiemediation
kan jullie helpen met de voorbereiding op dit gesprek.

Stichting
Villa Pinedo
De stichting Villa Pinedo zet zich
in voor kinderen van gescheiden
ouders. Op hun site staat onder
andere de brief die u hiernaast
kunt lezen. Deze brief is
geschreven door kinderen om
ouders duidelijk te maken hoe
het voor kinderen is om
gescheiden ouders te hebben
en wat je als ouders wel en
vooral niet moet doen.
Naast deze brief, is op de site ook
een forum waar kinderen vragen
kunnen stellen. Mijn tip aan alle
gescheiden ouders is om dit
forum te lezen. Het lezen van de
vragen van de kinderen is de
beste spiegel voor ouders die er
is.
Veel kinderen zitten na een
scheiding in een loyaliteitsconflict
en durven niet goed aan te
geven waar ze last van hebben.
Neem hun gevoelens serieus en
luister naar de wensen en
gevoelens van de kinderen.
De stichting werkt ook met
Buddy’s, dit zijn jongvolwassenen
tussen de 18 en 26 jaar die als
ervaringsdeskundige vrijwillig
andere kinderen en jongeren
helpen met hun vragen.
Meer weten? Kijk op
www.villapinedo.nl
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Waarom stiefgezinnen
anders zijn…

Stiefgezinnen
Net even anders…

Er zijn veel aannames over stiefgezinnen,
sommige waar, sommige niet. Hoe dan ook
elk stiefgezin is anders, net als elk kerngezin
anders is.
Waar bijna alle stiefgezinnen mee te
maken hebben is dat er veel invloeden van
buitenaf zijn. Daar waar een kerngezin
zelfstandig keuzes kan maken, heb je als
stiefgezin altijd te maken met de expartners en kinderen die niet van “jou” zijn
maar waar je wel mee samenleeft.
Daarnaast kan de communicatie binnen
stiefgezinnen soms een uitdaging zijn. Er
komen verschillende gezinsculturen bij
elkaar. Daar waar het voor ouders in het
kerngezin al moeilijk kan zijn om op één lijn
te zitten kan het hebben van verschillende
opvoednormen bij stiefgezinnen tot veel
irritaties leiden.
Ook kan het voor kinderen erg moeilijk zijn
om de stiefouder te accepteren. Niet
zelden heeft dit niks te maken met het
karakter van de stiefouder maar vooral met
de herenigingswens* van de kinderen of
het loyaliteitsconflict waar de kinderen in
zitten naar de andere ouder.
Ervaren jullie problemen in jullie stiefgezin?
En willen jullie dit oplossen? BLOOM
familiemediation kan jullie hierbij helpen.
Door middel van mediation en het volgen
van een stappenplan, kan BLOOM
familiemediation jullie inzicht geven in de
problemen en de mogelijk oplossingen
hiervoor.
Neem contact op voor meer informatie of
een vrijblijvend gesprek.

Jullie zijn niet alleen!
De cijfers liegen er niet om. Meer dan de helft van de
stiefgezinnen valt weer uit elkaar.
Cijfers
•
•
•
•

63% van de kinderen krijgt een stiefmoeder na
de scheiding van de ouders;
57% van de kinderen krijgt een stiefvader na de
scheiding van de ouders;
70% van de vaders heeft na de scheiding een of
meerdere nieuwe relaties;
60% van de moeders heeft na de scheiding een
of meerdere nieuwe relaties.

* Wat is een herenigingswens bij kinderen?
Bijna alle kinderen van gescheiden ouders hebben de wens dat ouders weer bij elkaar komen. Bijna
alle kinderen? Ja, hoe gek en onrealistisch die wens volgens de ouders ook mag zijn. Deze wens is
hardnekkig en wordt door bijna alle kinderen gekoesterd. Deze wens kan de grondlegger zijn voor
het niet accepteren van de nieuwe situatie of de nieuwe stiefouder. BLOOM familiemediation geeft
jullie tools om hier mee om te gaan.
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Mediation in
familieconflicten

Erfrechtconflicten
Zijn jullie naar aanleiding van een erfenis in
een conflict geraakt en willen jullie dit
conflict oplossen maar lukt dit niet zelf? De
eerste keuze die jullie moeten maken is of
jullie kiezen voor een advocaat of een
mediator. Oftewel, willen jullie dat de
rechter beslist wie er gelijk heeft? Of willen
jullie de familieband behouden en een
oplossing zoeken waar alle partijen
tevreden mee zijn?
Dit is in deze fase een belangrijke keuze,
waar niet te lichtzinnig over gedacht moet
worden. Als de “harde weg” van
procederen is ingeslagen, is het vaak
moeilijker om beide partijen nog aan de
mediation tafel te krijgen. Onderhandelen
via een advocaat of gang naar de rechter,
brengen vaak met zich mee dat de
communicatie tussen partijen verslechterd.
Aannames, vooroordelen en onbegrip zijn
hier eerder regel dan uitzondering.
Hoe was jullie band voor dit conflict? Heeft
de ander u eerder opzettelijk dwars willen
zitten of lijkt dit nu maar zo? Kan het zijn dat
de andere partij helemaal geen kwaad in
de zin heeft? Kan het zijn dat er
beweegredenen zijn die u niet kent?
BLOOM familiemediation kan jullie
begeleiden in het herstellen van de
familieband en ervoor zorgen dat jullie echt
weten wat de ander denkt en wat hem
beweegt. Als jullie van elkaar weten wat de
onderliggen belangen en wensen zijn
kunnen jullie weer nader tot elkaar komen
en met begrip en compassie het conflict
oplossen.

Familieconflicten
Mensen hebben vaak verschillende normen en
waarden. Wat voor u heel normaal lijkt, is voor een
ander misschien wel grensoverschrijdend. Daarnaast
kunnen dagelijkse beslommeringen regelmatig tot
onbegrip en conflict leiden. Een familieruzie oplossen is
belangrijk. Niet alleen voor de sfeer, maar ook voor uw
gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat uw
levensverwachting sterk kan dalen, wanneer u vaak
ruzie hebt met uw dierbaren. Chronische stress is immers
niet goed voor uw gezondheid.
Is uw familie verdeeld door een (langlopend) conflict?
Kunnen verjaardagen en feestdagen niet meer samen
worden gevierd? Is er veel verdriet en gemis? Neem de
eerste stap en stel mediation voor.
BLOOM familiemediation zal jullie op professionele wijze
begeleiden in het oplossen van het conflict. In een
veilige omgeving vertellen jullie, onder begeleiding van
de mediator, elkaar wat jullie dwars zit. Gezamenlijk
wordt er gekeken wat er moet gebeuren of veranderen
om het conflict op te lossen.
Zijn er meerdere partijen betrokken bij het conflict? Ook
hiermee kan BLOOM familiemediation jullie helpen.

.

Algemene
informatie
Hieronder vindt u algemene informatie over BLOOM
familiemediation. Wilt u meer weten? Kijkt u dan zeker
ook op onze website www.bloomfamiliemediation.nl

WIST U DAT?

Kosten en opbouw

Mijn missie is…

De kosten zijn op basis van het uurtarief van de
familiemediator. De uren die in rekening worden gebracht
zijn opgebouwd uit de uren van de bijeenkomsten en de
tijd die nodig is ter voorbereiding en verslaglegging.
BLOOM familiemediation zal, te allen tijde, op uw verzoek
een verrichtingsstaat overhandigen.

Tarief

Mijn motto is…
“Waar een wil is, is een weg”
MfN-register mediator betekent
dat…

Het uurtarief van BLOOM familiemediation bedraagt €160,per uur (inclusief btw). Door te kiezen voor een mediator
bent u voordeliger uit dan wanneer u een advocaat
aanstelt om uw belangen te behartigen.

Kwaliteit en
deskundigheid

“Geen kinderen in
vechtscheidingen”

ik als mediator regelmatig
getoetst wordt op mijn kennis en
kunde.
ik onder het klacht- en
tuchtreglement van de Stichting
Tuchtrechtspraak Mediators
(STM) val.

Als mediator in echtscheidingen draag je een grote
verantwoordelijkheid. Als er fouten worden gemaakt tijdens de
afwikkeling van de scheiding kan dit verregaande consequenties
voor partijen hebben. Mediator is in Nederland een vrij beroep en
heeft geen beschermde titel zoals bijvoorbeeld advocaat of
notaris. Dit maakt dat iedereen in Nederland zich mediator mag
noemen zonder daarvoor een opleiding te hebben genoten of
getoetst te zijn op zijn of haar kennis en kunde.
Aangezien ik dit geen recht vind doen aan de mate van
verantwoordelijkheid die bij dit beroep past, ben ik ingeschreven
in het MfN-register onder registratienummer:
Deze registratie waarborgt de professionaliteit en deskundigheid
van de aangesloten mediators en geeft aan dat ik een gedegen
opleiding heb gevolgd. Dus kijk altijd in het MfN-register wanneer u
voor een mediator kiest. Meer weten? Zie www.mfnregister.nl
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Meer weten of een
afspraak
inplannen?
Contactgegevens
BLOOM Familiemediation
Wilhelminapark 26
5911 EE Venlo
06-39588163
maaike@bloomfamiliemediation.nl
www.bloomfamiliemediation.nl

Handige websites
www.villapinedo.nl
www.kiesvoorhetkind.nl
www.mfnregister.nl
www.mediatorsvereniging.nl

Heeft u hulp nodig bij de afhandeling van uw scheiding?
Is er een conflict dat opgelost moet worden? Neem dan
contact op met BLOOM familiemediation en zet de
eerste stap naar de oplossing van uw conflict.
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