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Sommige advocaten willen ons doen geloven dat uit
elkaar gaan makkelijk is, maar het aantal
vechtscheidingen zegt iets anders. Goed uit Elkaar
helpt waar het maar kan mensen die gaan scheiden.
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cheiden, dat doe je even. Je belt
een advocaat, betaalt vijfhonderd
euro, zet allebei je handtekening
en voilá: je bent uit elkaar. De reclamespotjes van sommige echtscheidingsadvocaten doen er behoorlijk luchtig over. Scheiden
lijkt slechts een formaliteit, iets
wat je een-twee-drie regelt zonder
al te veel gedoe. Helaas gaat het
lang niet altijd zo gemakkelijk.
Hoewel veel mensen uiteindelijk
in staat zijn een goede regeling te treffen, gaat daar heel
wat gesteggel aan vooraf. Bij één op de zes scheidingen
gaat het helemaal mis, dan eindigt het uit elkaar gaan in
een vechtscheiding met alle gevolgen van dien. Elkaar
zwart maken, gedoe over alimentatie, getouwtrek rond
de kinderen, het kan heel onverkwikkelijk worden of
zelfs enorm uit de hand lopen, met soms dramatische gevolgen die we in de krant kunnen teruglezen.
Scheiden is kortom helemaal zo makkelijk niet. Dat
stellen ook Rebecca Leeuwenberg en Rebecca Luyf, twee
mediators en buurvrouwen die onlangs Goed uit Elkaar
zijn gestart, een scheidingsbemiddelingscentrum.
“Scheiden is zó veel werk,” stelt Leeuwenberg. “Er
moet van alles geregeld worden in een tijd waarin je eigenlijk boos op elkaar bent. En juist dan is het voor sommige mensen het makkelijkste om de kinderen bijvoorbeeld als middel in te zetten om de ander te pakken. Wij
geloven erin dat als het je lukt in een zo vroeg mogelijk
stadium samen met bijvoorbeeld een mediator om de tafel te zitten, je veel problemen voorkomt.”
Via Goed uit Elkaar bieden ze die mediation, en daarnaast hebben ze contact met psychologen, advocaten,
maatschappelijk werkers, kindertherapeuten en woonbemiddelaars om ook de andere zaken te regelen waar je
voor komt te staan als je gaat scheiden.
Dat is namelijk nogal wat. Luyf heeft zelf ondervonden hoeveel impact een scheiding kan hebben. Twee jaar
geleden is ze gescheiden, na een relatie van ruim tien jaar.

