
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mediation 
 

Voor kinderen is de scheiding van hun ouders een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert 

veel. Alles wat vertrouwd was, is plotseling verdwenen. Zeker bij scheidingen waarbij veel 

ruzie is, ondervinden kinderen nadelige gevolgen. Daarom is het belangrijk dat u goede 

afspraken met elkaar maakt over uw rol als ouders. Mediation kan u daarbij helpen.  
 

Wanneer mediation? 

Goede afspraken maken bij een scheiding is 

niet altijd gemakkelijk. Toch heeft u de taak 

om het ouderschap op een andere manier, 

maar in het belang van uw kind(eren), samen 

te organiseren. Een kind heeft immers beide 

ouders nodig. Het is belangrijk dat u goede 

afspraken maakt, zodat uw kind zo min 

mogelijk belast wordt. Als u niet precies weet 

hoe u dit moet aanpakken of als u er samen 

niet uitkomt, kunt u een beroep doen op een 

mediator van Enver. 

 

“We willen er allebei zijn    

 voor de kinderen.” 

 

Twee belangrijke uitgangspunten  

Bij de mediation gaan we uit van twee 

belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en 

vertrouwelijkheid. U en uw ex-partner nemen 

vrijwillig deel aan de mediation en de 

informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  

 

De mediator  

De mediators zijn maatschappelijk werkers 

van Enver die hiervoor zijn opgeleid en bij MFN 

of ADR staan geregistreerd*.  

 

De mediator is onpartijdig en stelt het belang 

van uw kind altijd centraal. Hij of zij begeleidt 

u tijdens de mediation bij het maken van 

afspraken over de verzorging en opvoeding 

van uw kind. De mediator kan ook helpen bij 

het opstarten van de omgangsregeling. Al 

onze mediators beschikken naast 

pedagogische deskundigheid ook over 

juridische kennis.  

 

De gesprekken 

Wanneer zowel u als uw ex-partner akkoord 

zijn met mediation sluit u een mediation-

overeenkomst af met uw mediator. 

Vervolgens heeft u samen met de mediator 

één tot vijf gesprekken van ongeveer 

anderhalf uur. Hierin maakt u gezamenlijk de 

afspraken. Gedurende het gesprek stimuleert 

de mediator u om met elkaar te overleggen en 

te onderhandelen. 

 

“Ik wil graag een oplossing die  

goed is voor onze kinderen.” 

 

Bij alle gesprekken bent u beiden aanwezig. 

Individuele contacten met de mediator zijn 

niet mogelijk. De gesprekken vinden plaats op 

een locatie van Enver. 

 

 

 

Samen. Sterker. Verder 



 

 
 
 
 

Uw kind 

Soms kan het zijn, dat de mediator in overleg 

met u, een gesprek voert met uw kind. 

Natuurlijk houdt de mediator dan rekening 

met zijn of haar loyaliteitsgevoelens. Kinderen 

houden immers van beide ouders en willen niet 

kiezen voor de één of de ander, ook al kunnen 

zij soms het gevoel hebben te moeten kiezen.  

 

Als de mediator zich zorgen maakt over het 

welzijn van uw kind, dan bespreekt hij dit met 

u. Hulpverlening kan dan prioriteit krijgen 

boven mediation. 

 

“Ik wil niet meer met hem verder, 

maar hij is wel de vader van 

mijn kind.” 

 

Het ouderschapsplan 

De mediator beslist niet wat de uitkomst van 

de gesprekken is: u bepaalt samen hoe de 

oplossing eruitziet. Uw afspraken over de 

verzorging en opvoeding van de kinderen kunt 

u vastleggen in een ouderschapsplan of 

afsprakenovereenkomst. Mocht u dat willen, 

dan kunt u deze afspraken bij de rechtbank 

laten vastleggen. 

 

 
 
 
 

Lopende procedures  

Als er gerechtelijke procedures lopen rondom 

uw ouderschap na scheiding, moet u deze 

gedurende de mediation tijdelijk stilleggen. Als 

het u lukt om samen afspraken te maken is 

dat altijd beter, dan door de rechter opgelegde 

afspraken. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Wilt u meer weten over ons mediationaanbod 

of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact 

met ons op via:  

 

        085 064 08 60  

        mediation@enver.nl 

 

Indien u dat wenst, kunt u een gratis telefonisch 

consult krijgen. Iedereen met vragen rond 

scheiden en opvoeden kan daarvan gebruik 

maken.  

 

Ook de mediation is gratis, als de gemeente 

waar uw kind ingeschreven staat ons 

mediationaanbod vergoedt. We vertellen u 

daarover graag meer in het telefonisch consult. 

 

* Het reglement van MFN (Mediation Federatie Nederland) 

en ADR registermediator kunt u opvragen bij de mediator. 
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