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VERHOEFF ADVOCATEN EN MEDIATORS

Verhoeff Advocaten en
Mediators is een gespecialiseerd
familierechtkantoor. Er wordt
vanuit verschillende disciplines
samengewerkt om echtscheidingen
zo goed mogelijk te regelen.

H

et kantoor ziet er warm en tevens georganiseerd uit met frisse uitbundige
schilderijen aan de muur. Het team
van advocaten/mediators en support
lawyers is thuis in nationaal en internationaal
personen- en familierecht, erfrecht en media
tion. Advocaat en mediator Annelies Verhoeff
begon het kantoor in 1995. Ze werd getriggerd
door mediation (conflictbemiddeling) toen dat
in de jaren 90 in Nederland opkwam. “We proberen voor iedere cliënt tot zo goed mogelijke
oplossingen te komen, zowel in de mediation
processen alsook in de gerechtelijke procedures. Ik ben er hoe dan ook van overtuigd dat de
zorgvuldigheid die wordt besteed aan de emotionele en relationele aspecten zich vertalen in
goed ouderschap na echtscheiding en dat hiermee ook de risico’s worden verminderd op het
uitvechten van de juridische aspecten.”

UITEINDELIJK
GAAT HET OM
COMMUNICATIE
Afscheid en acceptatie
Verhoeff heeft nauw samengewerkt met Donald
MacGillavry, de grondlegger van mediation. “Ik
heb zoveel van hem geleerd! Zijn adagio aan
cliënten was: ‘Zitten jullie hier als ouders of als
ex-partners?’. Je kunt het ouderschap na een
scheiding pas goed vormgeven als je bereid
bent je eigen aandeel te zien in de patronen die
zijn ontstaan in de relatie en die hebben geleid
tot disbalans. In de mediation zijn er kansen om
op deze door ieder van de partners anders ervaren emoties in te gaan en de acceptatie van
de scheiding op gang te brengen.”

kaar. Als dat besef er is, en mensen in staat zijn
om hun verwijten om te bouwen naar wensen,
zijn de kinderen daarmee optimaal gediend. Het
gaat niet om een uur meer of minder met de
kinderen, wat telt is dat er geen spanning voelbaar is over de regeling. Voor een kind bestaat
er maar een systeem en dat is het gezins
systeem. Ouders die uit elkaar gaan moeten
zich hier bewust van zijn. Kinderen kunnen maar
één keer kind zijn.”

Investeren in de toekomst
“Hadden we maar eerder met elkaar aan tafel
gezeten,” krijgt Verhoeff vaak te horen van haar
cliënten. Als het lukt om de kwetsing bespreekbaar te maken en de partners respectvol naar
elkaar te laten kijken, is dat voor het ouderschap
veel winst. Uiteindelijk gaat het allemaal om
communicatie. Het is een grote vergissing te
denken dat je van elkaar af bent. Dat is niet zo!
Je blijft altijd de ouders van je kinderen. Je zult
opnieuw moeten leren communiceren met el-
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