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Als gespecialiseerd familierechtadvocaat en 
scheidingsbemiddelaar zie ik het als een uitdaging de 
emotionele en financiële chaos op te ruimen die een 
scheiding in iemands leven aanricht. Hoe kan die schade 
worden opgelost en hoe krijgt de toekomst weer vorm? 

Mijn voorkeur gaat ernaar uit om de familierechtelijke 
problemen, zoals deze zich aandienen, op te lossen in 
overleg en niet in een procedure bij de rechter. Je lot uit 
handen geven aan een rechter is risicovol. Als procederen 
érgens moet worden vermeden, dan is het wel binnen 
het familierecht. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, 
kent een felle strijd uiteindelijk alleen maar verliezers. 
Soms kan het niet anders. Dan kunnen de emoties (nog) 
niet los gezien worden van de op te lossen strijdpunten, 
of soms ziet de andere partij niets in een overleg. Maar 
als het even kan, adviseer ik altijd een bemiddeling of een 
overlegscheiding te proberen. 

Die laatste vorm is nog niet zo lang in Nederland mogelijk. 
Net als bemiddeling is deze vorm ontstaan in Amerika, 
toen de advocaat Stu Webb de uitdaging voelde om op een 
alternatieve wijze familierechtelijke geschillen te beslechten, 
anders dan bij de rechter. 

In een overlegscheiding worden met twee gespecialiseerde 
familierechtadvocaten/mediators, de echtelieden, een 
(kinder)coach en zo nodig financieel deskundigen 
bijeenkomsten gehouden waarin informatie wordt 
uitgewisseld en waarin de behoeften en verwachtingen 
van de partijen worden uitgesproken. Helder, transparant 
en in alle redelijkheid. Het is belangrijk dat alle 
communicatielijnen openblijven: alleen als alle knelpunten 
worden besproken, kunnen ze ook worden aangepakt. Het 
is een model waarbij partijen zich verbinden om onder 
geen enkele omstandigheid naar de rechter te gaan. 

Toen deze opleiding in 2008 in Nederland mogelijk 
werd, heb ik me samen met mijn zakenpartner Martine 
Boender onmiddellijk aangemeld. Sindsdien wordt door 
ons geregeld voor deze vorm van scheiden gekozen. Het 
voorziet ook in een behoefte van de expat in echtscheiding, 
omdat in de landen om ons heen de ‘collaborative divorce’-
methode (de overlegscheiding) veel vaker wordt gebruikt. 
Ik sta regelmatig expats bij vanwege mijn kennis van de 

internationale aspecten bij scheiding en de regelgeving van 
Europese organisaties, waarin de Nederlandse alimentatie-
berekenmethodes niet altijd een-op-een kunnen worden 
toegepast. 

Ik ben geboren en getogen in Den Haag, ik studeerde 
rechten in Rotterdam, maar als er in Den Haag een 
universiteit was geweest, had ik die studie zeker in Den 
Haag gedaan. Hier liggen mijn roots. Ons kantoor ligt 
aan de Alexanderstraat, in de wijk Willemspark, een 
van de mooiste wijken van de stad, mede vanwege de 
indrukwekkende kastanjebomen aan de nabijgelegen 
Sophialaan. Vooral in de winter, als hun grillige vormen  
het best tot hun recht komen, rij ik vaak een extra rondje 
om ze te bewonderen.

Behalve gespecialiseerd familierechtadvocaat en 
scheidingsbemiddelaar was ik tot voor kort ook 
portefeuillehouder familierecht en waarnemend deken  
bij de Raad van de Orde Den Haag. Met Martine Boender 
geef ik leiding aan de sectie familie- en erfrecht binnen 
DVDW Advocaten, een middelgroot commercieel 
advocatenkantoor met naast Den Haag ook een vestiging in 
Rotterdam aan het Weena 690, op de 27ste en 28ste etage 
van de Milleniumtoren. 

In 1984 begon ik mijn praktijk op een klein kantoor aan de 
Wassenaarseweg, in 1997 richtte ik met een paar collega’s 
een eigen kantoor op aan de Groot Hertoginnelaan en 
op 1 april 2012 trad ik toe tot de maatschap van DVDW 
Advocaten. Een omgedraaide volgorde in vergelijking 
met veel van mijn collega’s, die het na verloop van tijd 
vaak wat rustiger aan willen gaan doen. Veelal begint men 
op een groot kantoor, met alle druk die opleiding, uren 
maken, 24/7 bereikbaarheid et cetera met zich meebrengen 
en ontstaat er bij het klimmen der jaren behoefte aan 
een betere balans tussen werk en vrije tijd. Meestal gaat 
men dan naar een kleiner kantoor met als doel minder 
werkdruk. Bij mij is die wens niet aanwezig. Integendeel, 
een groot kantoor geeft mij juist de mogelijkheid om 
fulltime met inhoudelijk juridisch werk bezig te zijn 
omdat personele aangelegenheden en de volledige 
kantoorinrichting dan kunnen worden overgelaten aan 
ondersteuning en dagelijks bestuur. 
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