Voordelen van scheidingsbemiddeling1
1. De echtelieden worden gelijk en gelijktijdig geïnformeerd.
2. De wederzijdse informatie en het vaststellen van de feiten gaan sneller.
3. Man en vrouw hebben tijdens de bemiddelingsprocedure het verloop van hun
echtscheiding zelf in handen. Als zij met het resultaat ontevreden zijn,
begrijpen zij waarom het tot stand kwam en zijn zij doorgaans gelijkelijk
ontevreden. Ook dit laatste is zichtbaar voor partijen.
4. In de overeenkomst kunnen allerlei alternatieven en tussenvormen worden
opgenomen die via een gerechtelijke procedure niet mogelijk zijn.
5. De procedure verloopt niet in brokken, niet gesegmenteerd. Wat met elkaar te
maken heeft wordt als één geheel behandeld. Wat logisch eerst besproken
moet worden (doorgaans: kinderen, vermogen) wordt eerst besproken.
6. De kans op wijzigingsprocedures kan zo goed als uitgesloten worden. Bij
onenigheden over de uitleg van de overeenkomst kan de bemiddelaar worden
ingeschakeld.
7. Emotionele conflicten komen minder voor of worden minder hevig. Er vindt
uitwisseling van emoties plaats. Onjuiste veronderstellingen worden ter
plaatse rechtgezet. Het psychologische proces van scheiden wordt niet
verstoord, integendeel. De emotionele en de zakelijke afwikkelingen vinden
parallel plaats (hoewel de emotionele afwikkeling van de scheiding doorgaans
veel langer duurt dan de zakelijke of juridische afwikkeling).
8. Door de confrontatie van de echtgenoten of ex-echtgenoten wordt het
realiteitsbesef doorgaans vergroot. Er komen krachten vrij waardoor het
psychologisch proces van scheiden beter tot zijn recht komt.
9. Het conflict krijgt de kans om zakelijker van aard te worden. De wensen van
partijen komen zuiverder aan bod.
10.
De mogelijkheden van cliënten om zelf conflicten op te lossen worden
aangeleerd en vergroot. Dat werkt stimulerend.
11.
De bemiddelaar kan bij patstellingen nieuwe mogelijkheden en uitwegen
aangeven.
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12.
De kinderen kunnen adequaat in de scheiding worden betrokkenen met
hun reacties kan rekening worden gehouden. Voortzetting van het ouderlijk
gezag en omgang kunnen rustig en in onderling overleg bekeken worden.
13.
Bemiddeling kan kostenbesparend werken. Indien we uitgaan van
eenzelfde uurtarief als bij advocaten, behoeft voor beide echtgenoten slechts
éénmaal het uurtarief te worden betaald, oftewel voor ieder van de
echtgenoten de helft van het uurtarief. Bovendien worden zeer langdurige
procedures voorkomen, terwijl wijzigingsprocedures kunnen worden
uitgesloten.
14.
De geestelijke en lichamelijke gezondheid van de cliënten wordt door de
bemiddelingsprocedure niet aangetast en soms zelfs verbeterd, en de
verandering in de relatie tussen de echtgenoten wordt beter voelbaar en is
dan ook beter te begeleiden dan in de twee-advocatenprocedure. Hun
ouderrol wordt beter afgestemd.

