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MEDIATION
bij relatietwijfels

RELATIETWIJFELS OPLOSSEN VIA MEDIATION

DE POSITIIE VAN DE MEDIATOR

Mediation ….. wat houdt het in?

De mediator is onafhankelijk en onpartijdig.
De mediator draagt zorg voor het communicatieproces tussen de partners.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale
mediator bemiddelt tussen de partners. Mediation is effectief en snel, steeds
meer mensen kiezen er voor om bij familiekwesties of relatietwijfels een
mediator in te schakelen.

De gesprekken tussen de deelnemende partijen en de mediator zijn en
blijven vertrouwelijk!

Oplossing in eigen hand

MEDIATIONPROCES

Een mediator begeleidt de partners bij het zoeken naar een oplossing. Een
mediator bemoeit zich echter niet inhoudelijk met de kwestie. Dat betekent
dat de oplossing volledig in handen van de partijen zelf blijft.

De mediator nodigt jou en degene waarmee je de twijfels wilt bespreken
uit voor een vrijblijvend gesprek.
Het gesprek zal plaatsvinden op neutrale en veilig locatie.

Heel anders dan in een rechtszaak waarbij de uiteindelijke beslissing uit
handen wordt gegeven aan de rechter.

HOE TE HANDELEN ALS EEN RELATIE NIET GOED LOOPT?
Door samen met uw partner of familielid in gesprek te gaan en de
(relatie)twijfels naar elkaar uit te spreken.
Het “met elkaar in gesprek gaan” over de kwestie is helaas, door
uiteenlopende redenen, soms erg lastig.
En toch is het “er over praten” de oplossing!
De mediator kan u daarbij helpen!

WAT KAN DE MEDIATOR DAN VOOR U DOEN?

MEDIATION IS VOOR…?

De mediator is een neutrale bemiddelingsdeskundige die de gesprekken
tussen de partners begeleidt. De Mediator zorgt ervoor dat je weer met
elkaar in gesprek komt, om je eigen belangen én de gezamenlijke belangen
(weer) helder te krijgen.

Wellicht heeft deze informatie geen betrekking op je eigen situatie, maar ken
je wel iemand die op de hoogte zou moeten zijn van de mogelijkheden van
mediation bij relatietwijfels of andere familieconflicten, neem dat deze
brochure mee en geeft het aan diegene.

Als de wederzijdse belangen bekend zijn (wel of niet uit elkaar gaan / belang
van het (de) kind(eren) / overige familieleden (opa/oma etc.) kan er pas een
begin worden gemaakt met het maken van afspraken.

