
Mediation bij 

scheidingen en 

confl icten 

Als mediator help ik bij verschillende confl icten 

en geschillen, zoals een familieconfl ict of 

arbeidsconfl ict. Wat het geschil ook is, ik breng 

het onderlinge gesprek op gang en ga voor een 

oplossing die werkt voor beide partijen.

Accreditatie tot familiemediator

Jouw mediator in 
confl ictsituaties Heb jij te maken met een confl ictsituatie en ben je 

bereid samen tot een duurzame oplossing te komen? 

Ik help je graag: neem vrijblijvend contact op. 

Duurzame oploss ing

Samen tot ee n 
oploss ing komen

 www.annetegginkmediation.nl

 contact@annetegginkmediation.nl

 06 - 20 85 70 51

  Van der Muelenstraat 3,  3971 EA Driebergen-Rijsenburg



Gaan jullie uit elkaar, dan komt er veel op 

jullie af. Een scheidingsproces gaat gepaard 

met verschillende emoties, zoals verdriet, 

boosheid, stress en wantrouwen. Als 

mediator help ik jullie in gesprek te komen 

en afspraken te maken.

Uit elkaar gaan

Ik luister naar

jullie verhaal,

stel vragen en help

helder te krijgen wat

jullie belangrijk vinden

zodat er goede afspraken

kunnen worden gemaakt. 

Zeker met kinderen is het belangrijk 

dat jullie er samen goed uitkomen.

Ik ontzorg met praktische, juridische en 

fi nanciële zaken, zoals een ouderschapsplan, 

alimentatieberekening en convenant. Zowel 

gehuwden, geregistreerd partners als samenwoners 

kunnen bij mij terecht; of je in loondienst werkt of 

ondernemer bent. 

Daarom kies je 
voo r mediation:

Beste oploss ing
Ik ben Annet. Als mediator help ik jullie met het 

zoeken naar de beste oplossing in confl ictsituaties. 

Onpartijdig, onafhankelijk en transparant. Ik neem 

de tijd, help met het plaatsen van een stip op de 

horizon en ik werk samen met jullie naar deze stip 

toe. In het tempo dat bij jullie past. Mediation 

is maatwerk. We kijken samen wat het beste 

aansluit bij jullie wensen.

Mediation 
bij scheiding
Overweeg je een scheiding of ga 

je scheiden en ben je op zoek naar 

iemand die met je meedenkt?

Is er onenigheid na de scheiding of 

wil je een herberekening van de 

alimentatie of een aanpassing 

in het ouderschapsplan? Ook 

daarbij help ik je graag.

• om een stevige basis te leggen voor de toekomst

• omdat je samen tot goede, werkbare afspraken 

wil komen op een manier die bij jullie past

• omdat je altijd samen ouders blijft

Voor meer informatie:

www.annetegginkmediation.nl


