'Goed uit Elkaar' voorkomt vechtscheidingen
Uniek scheidingsbemiddelingscentrum breidt uit naar Haarlem e.o.
Na de succesvolle introductie een half jaar geleden in Amsterdam, is het nu de beurt aan Haarlem en
omstreken om kennis te maken met Goed uit Elkaar. Dit unieke scheidingsbemiddelingscentrum
heeft oog voor alle mogelijke vragen en behoeften die kunnen ontstaan rondom een scheiding. Op
juridisch en financieel gebied, maar ook op praktisch en emotioneel vlak. Met behulp van een
netwerk van specialisten zorgt Goed uit Elkaar dat scheidende stellen alle hulp krijgen die ze nodig
hebben. Op deze manier kan de gang naar de rechter of een nare vechtscheiding worden
voorkomen.
Over de oprichters Rebecca & Rebecca
Goed uit Elkaar is een uniek initiatief, in het leven geroepen door mediators Rebecca Leeuwenberg
(1971) en Rebecca Luyf (1971). “Scheiden is voor de meeste mensen iets wat ze nooit eerder
hebben gedaan. Je kunt meestal niet goed overzien wat er allemaal bij komt kijken,” zegt Rebecca
Luyf, die een aantal jaren geleden zelf ook met een scheiding te maken kreeg. “Daarnaast is het ook
een emotionele, stressvolle periode waarin je niet altijd de beste beslissingen neemt.” Dan is het
prettig om er niet helemaal alleen voor te staan en op verschillende terreinen specialistische hulp te
krijgen. Ook Rebecca Leeuwenberg merkte als kind van gescheiden ouders hoe belangrijk een
goede afwikkeling is: “Bij de scheiding van mijn ouders werd eigenlijk niets goed geregeld.
Zakelijk, maar ook emotioneel niet. Pas later besefte ik hoe lastig dat voor mij was als kind.” Goed
uit Elkaar gaat daarom verder dan alleen juridische ondersteuning. Rebecca Leeuwenberg: “We
hebben een breed netwerk, bieden bijvoorbeeld ook de kennis van een kinderpsycholoog of
loopbaancoach, mocht dat nodig zijn.” Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor
bemiddeling, de zogeheten mediation. Rebecca Leeuwenberg: “Zodat de moeilijke
scheidingsperiode goed afgesloten wordt en gemaakte afspraken door beide partijen nagekomen
worden. Met mediation vergroot je de kans dat dit daadwerkelijk lukt aanzienlijk.”
Netwerk van scheidingsspecialisten
Goed Uit Elkaar biedt ondersteuning op alle terreinen die bij een scheiding komen kijken: praktisch,
juridisch, financieel en emotioneel. Na een uitgebreid intakegesprek wordt samen bepaald waar de
behoeften liggen. Cliënten hebben één coördinator die hen begeleidt en het overzicht bewaart.
Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit het netwerk van scheidingsspecialisten, waaronder
advocaten, notarissen, financieel planners, (psycho)therapeuten, loopbaancoaches en makelaars.
Goed uit Elkaar is er trots op, in Haarlem en omstreken samen te werken met specialisten Jan
Giliam (belastingadviseur), Marco Lange (financieel planner/vermogensbeheerder) en Stefanie
Viëtor (kindercoach). Alle drie gevestigd in Haarlem en zeer deskundig, toegankelijk en oprecht
betrokken bij hun cliënten. Deze specialisten kunnen daadwerkelijk iets betekenen in het 'goed uit
elkaar gaan'
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Voor media-aanvragen en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Rebecca Luyf op
telefoonnummer 06-55711859 of via r.luyf@goeduitelkaar.com

