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Nieuw scheidingsbemiddelingscentrum biedt hulp op alle mogelijke vlakken: 

'Goed uit Elkaar' heeft ook oog voor de emotionele kant van scheiden  
 
Stellen die uit elkaar gaan krijgen met van alles te maken: juridische vraagstukken, financiële 

beslommeringen, maar ook praktische zaken, zoals het zoeken van een nieuw huis, moeten in deze 

periode geregeld worden. En dat terwijl een breuk ook een flinke emotionele tol eist en kan leiden 

tot een vechtscheiding. Het onlangs opgerichte Goed uit Elkaar heeft oog voor alle mogelijke 

vragen en behoeften die kunnen ontstaan rondom een scheiding. Het 

scheidingsbemiddelingscentrum biedt daarom ondersteuning op allerlei gebieden: van mediation, 

relatietherapie, (psychologische) ondersteuning voor kinderen, juridisch en financieel advies tot 

woonbemiddeling en coaching. Voor mensen die uit elkaar gaan is er voortaan één loket met 

verschillende specialisaties. 

 

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 kinder-therapeut of coach 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.” 

 

Over Goed uit Elkaar  
Goed Uit Elkaar biedt ondersteuning op alle terreinen die bij een (echt)scheiding komen kijken: 

praktisch, juridisch, financieel en emotioneel. Na een uitgebreid intakegesprek wordt samen bepaald 

waar de behoeften liggen, naar aanleiding daarvan wordt er een plan van aanpak om maat gemaakt. 

Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit het netwerk van scheidingsspecialisten, waaronder 

advocaten, notarissen, financieel planner, kindercoaches ,(psycho)therapeuten, loopbaancoaches en 

makelaars.  

Vooralsnog biedt Goed uit Elkaar haar diensten aan in Amsterdam en omstreken en Haarlem. 

Andere regio's zullen zo snel mogelijk volgen.                                                                                                                    

 
Meer informatie op www.goeduitelkaar.com  

Goed uit elkaar | Amsterdam (hoofdkantoor) 
Haarlemmerweg 10a, 1014 BE Amsterdam 

http://www.goeduitelkaar.com/


tel: 020-3080658   fax: 020-3080659 

info@goeduitelkaar.com 

www.goeduitelkaar.com  
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Voor media-aanvragen en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Rebecca Luyf op telefoonnummer 
0655711859 of via info@goeduitelkaar.com 
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