
Mediation Beter Uit Elkaar: uw
deskundige hulp bij conflictoplossing

NUNSPEET/HARDERWIJK – Conflic-
ten gaan meestal gepaard met emotie en 
dat staat een oplossing zonder ruzie bijna 
altijd in de weg. Dat kan zoal het geval zijn 
bij echtscheidingen, buurtconflicten en 
familieruzies. Een onafhankelijke medi-
ator is dan de aangewezen persoon om het 
conflict tot de juiste oplossing te brengen. 
Het bureau ,Beter uit elkaar’ in Harder-
wijk is gespecialiseerd in met name echt-
scheidingsmediation.
 
Door Albert Goeree
 
Gecertificeerd registermediator Gea van 
Klompenburg: ,,In 2009 ben ik gestart met 
deze vorm van dienstverlening. Ik kwam 
in mijn vorige baan als hypotheekadviseur 
vaak in aanraking met conflictsituaties door 
echtscheidingen met alle problematiek die 
hier bij hoort en voelde de behoefte om me 
juist voor deze mensen te gaan inzetten. 
Deze menselijke kant trok me enorm aan in 
combinatie met het zakelijke aspect, zoals 
het alimentatie-rekenen, het opmaken van 
het convenant en ouderschapsplan voor de 
kinderen. Als mediator sta je neutraal in het 
conflict en luister je naar de wensen en eisen 
van beide partijen. Daarbij is altijd het doel 
,beter uit elkaar of beter met elkaar’, want 
niet altijd hoeft het conflict te leiden tot een 
definitieve breuk. Als mediator beschik ik 
over alle vereiste vakkundigheid en ben met 
name gespecialiseerd in het personen- en 
familierecht. Daarnaast heb ik een aanvul-
lende opleiding gevolgd om als mediator ook 
mensen met een vorm van autisme te kunnen 
ondersteunen. Hoewel lang niet alle volwas-
senen met een vorm van autisme zijn gediag-
nostiseerd is kennis van deze materie ook erg 
belangrijk bij een echtscheiding en bij het uit 
elkaar gaan van de samenwoners.’
Inmiddels is ook bij gezinsvoogden, die vaak 

te maken hebben met ouder/kindproblema-
tiek, hulp in de vorm van mediation alge-
meen aanvaard. Gea van Klompenburg is er 
van overtuigd dat mediation een positieve 
bijdrage kan leveren bij het oplossen van 
geschillen. ‘En dan niet alleen wanneer er 
sprake is van echtscheiding, maar ook bij het 
weer bij elkaar brengen van partijen. Medi-
ation leidt in veel gevallen tot een snellere 
oplossing en het is veelal goedkoper dan het 
inschakelen van een advocaat”.
 

Gesubsidieerde mediation
In Nederland heeft een ieder recht op rechts-
hulp. Waar het begrip ,pro-deo advocaat’ 
algemeen bekend is, wordt ook het inscha-
kelen van een mediator gesubsidieerd. Gea 
van Klompenburg is in de regio een echt-
scheidingsmediator die valt onder de Raad 
voor Rechtsbijstand en derhalve ook de 
zogenaamde toevoegingen doet, waarbij 
voor de gegadigde(n) wel een inkomens- 
en vermogenstoets wordt uitgevoerd. De 
kosten bestaan uit een (lage) eigen bijdrage. 
Vaak leiden, met name bij echtscheidingen 
of scheiding bij samenwoning, financiële 
geschillen tot problemen.
Gea van Klompenburg: ,,Bij mediation wordt 
gezocht naar een goede balans tussen betrok-
kenen. Hoe zien de financiële gevolgen voor 
beide partijen eruit en hoe wordt voorko-
men dat één van beide er ,tot zijn/haar nek’ 
in komt te zitten. Als mediator probeer ik 
daarin een balans te vinden en leg dit vast in 
het echtscheidingsconvenant, dat dan alleen 
nog een juridische eindtoets hoeft van de 
advocaat”. Voor de samenwoners maakt Gea 
het ontbindingsconvenant op.
Ook als omstandigheden zich wijzigen door 
een nieuw huwelijk, opnieuw samenwonen 
of bijvoorbeeld ontslag waardoor draag-
kracht wijzigt, kan een herijking heel nuttig 

zijn.
Om te weten of men voor deze vorm van 
subsidie in aanmerking komt kan men recht-
streeks contact opnemen met mediator Gea 
van Klompenburg of vindt doorverwijzing 
plaats via het juridisch loket of de rechtbank.
 

Samenwerking
Omdat bij (echt)scheidingen vaak kinderen 
betrokken zijn werkt Gea van Klompenburg 
als mediator graag samen met JAM Harder-
wijk. Deze organisatie biedt uw kind pro-
fessionele hulp en individuele begeleiding 
bij echtscheiding als KIES (Kinderen In 
Echtscheiding Situatie) COACH. Ook richt 
JAM zich op gedragsproblematiek, AD(H)
D, autisme en hoogbegaafdheid van uw kind.
 

Online mediation
Bij (echtscheidings)conflicten kunnen bij 
face to face gesprekken de emoties soms 
hoog oplopen en belemmerend werken om 
tot oplossingen te komen. Hiervoor biedt 
‘Beter uit Elkaar’ u Online Mediation. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van het internet 
onder leiding van een gecertificeerd (Juripax) 
online mediator. Partijen overleggen via een 
discussieforum en de mediator met elkaar en 
hoeven elkaar dus niet fysiek te ontmoeten.
Online mediation is met name geschikt voor 
een ieder die voor overleg ver moet reizen, de 
andere partij niet in persoon wil ontmoeten, 
fysieke belemmeringen heeft om te reizen of 
in verband met een drukke agenda moeilijk 
afspraken kan maken.
Uitgebreidere informatie  over alle genoemde 
onderwerpen zijn te vinden op de site www.
beteruitelkaar.nl. Mediator Gea van Klom-
penburg is te bereiken onder 0341-454345.

Gea van Klompenburg: ‘Bij mediation wordt 
gezocht naar een goede balans tussen betrok-
kenen. Hoe zien de financiële gevolgen voor 
beide partijen eruit. Als mediator probeer ik 
daarin een balans te vinden en leg dit vast in het 
echtscheidingsconvenant, dat dan alleen nog een 
juridische eindtoets hoeft van de advocaat.’

Met mediation beter uit elkaar of met elkaar

Mediator Gea van Klompenburg 
heeft spreekruimtes in Harderwijk 
en Nunspeet en kan op verzoek 
ook met cliënten thuis afspreken. 
Beter Uit Elkaar is te bereiken 
onder telefoon 0341 – 454345. 
Voor meer informatie kan men 
de website raadplegen.    

www.beteruitelkaar.nl

Als echtscheidingsmediator wil ik graag 
nogmaals het belang van mijn samenwerking 
met JAM Harderwijk benadrukken. Als u in 
staat bent om bij het uit elkaar gaan ruzie 
en strijd opzij te zetten in het belang van 
uw kinderen dan heeft u al veel gewonnen. 
Natuurlijk valt dit niet mee als er soms een 
ander in het spel is of als uw partner niet meer 
verder wil. Toch dient u in hun belang deze 
keuze te maken om straks als collega-ouders 
weer een nieuwe toekomst te hebben. JAM 
Harderwijk geeft uw kind de professionele 

hulp bij scheiding d.m.v. een ervaren KIES 
(Kinderen in Echtscheiding Situatie)-coach. 
Misschien komt u emotioneel beschadigd 
uit de scheiding, maar dit mag uw kind(eren) 
niet overkomen, toch? Alleen u en uw 
(aanstaande) ex gaan hierover! Als mediator 
begeleid ik zowel de emotionele als zakelijke 
kant van uw scheiding, zoals de woning, 
fi nanciën, pensioenen, verdeling inboedel 
en maak ik voor u de alimentatieberekening. 
Bij samenwonenden met kinderen wordt 
door mij de ontbindingsovereenkomst en 

het verplichte ouderschapsplan opgemaakt 
en bij gehuwden natuurlijk het convenant. 
De door mij ingeschakelde advocaat regelt 
alleen nog de aanvraag bij de Rechtbank. 
Als er een vechtscheiding dreigt te ontstaan 
of u wenst geen fysieke bijeenkomsten met 
elkaar, dan kunt u via mijn ‘online mediation’ 
toch in goede harmonie uit elkaar. Een nieuwe 
dienst van Beter Uit Elkaar als gecertifi ceerd 
(Juripax) online mediator.

Op mijn recent geheel vernieuwde website 
kunt u onder de Raad voor Rechtsbijstand 
zien of u eventueel voor gesubsidieerde 
mediation in aanmerking komt. Uiteraard 
kunt u dit ook aan mij voorleggen.Beter uit elkaar met persoonlijke bemiddeling

HARDERWIJK - Ze is gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheidingen 
maar ook bij buurtconflicten kan Gea van Klompenburg als bemiddelaar 
escalatie voorkomen en de basis leggen voor een beter contact. Media-
tion leidt tot snelle oplossingen en is een stuk goedkoper dan het inscha-
kelen van een advocaat.

laten bezinken, volgt een tweede afspraak 
gemiddeld twee weken later”.
Tijdens de bemiddeling (mediation) staan 
kinderen die er zijn altijd centraal. Als er 
kinderen bij de scheiding betrokken zijn, 
brengt Gea door middel van het ouder-
schapsplan samen met de ouders in kaart 
hoe zij de toekomst van (de zorg voor) 
hun kinderen willen inrichten. Ook met de 
betrokken kinderen gaat Gea regelmatig 
het gesprek aan, waarbij zij dan een leef-
tijdsgrens hanteert vanaf ongeveer 9 jaar.
 
Afhankelijk van wat er allemaal geregeld 
moet worden, voert Gea gemiddeld drie 
tot vijf gesprekken. Het intakegesprek is 
vrijblijvend en kosteloos. Ze inventariseert, 
leidt het gesprek en geeft informatie zodat 
er stapsgewijs duidelijkheid ontstaat over 
toekomst van de kinderen en hun ouders. 
Dit is de basis van het convenant waarin 
de gemaakte afspraken staan. Gea: “Ik 
lever alles kant en klaar bij de advocaat 
aan die het inbrengt bij de rechtbank”.

Handige tips
Gea van Klompenburg heeft alvast een 
paar handige tips voor het verdelen van 
de inboedel:
1.   Maak apart van elkaar een rondje door 
het huis en schrijf alles wat je ziet op een 
notitieblok. Zet een kruisje bij de dingen 
die je zelf wilt hebben, een rondje bij wat 

de ander mag hebben en een streepje 
bij iets wat je niet uitmaakt. Leg de lijsten 
daarna naast elkaar. Dingen waar je het 
niet over eens bent, kun je aan tafel bij de 
mediator bespreken.

2.   Het is belangrijk dat de spullen met 
een emotionele waarde of dingen die van 
betekenis zijn binnen de familie, goed ver-
deeld worden. Doe je dit niet, dan is er 
veel kans op narigheid.

3.   Onderhandel. Ruil iets wat veel waarde 
heeft voor jou tegen iets wat veel waarde 
heeft voor de ander.

Werkgebied
Het werkgebied van Beter Uit Elkaar omvat 
Harderwijk, Nunspeet en omliggende 
gemeenten. Gea maakt een afspraak bij 
de mensen thuis of op haar eigen kantoor. 
Gea houdt zich onder andere ook bezig 
met bemiddeling bij familieconflicten en is 
als vrijwilliger actief bij Buurtbemiddeling 
Harderwijk waar ze zich bezighoudt met 
het oplossen van burenconflicten.

Gea van Klompenburg is Familie- en 
Rechtbankmediator en gespecialiseerd 
in echtscheidingen. Zij is telefonisch 
bereikbaar op 0341 – 453 545 of 06 - 
291 65 027. Email: info@beteruitelkaar.
nl. Zie ook www.beteruitelkaar.nl.

Gea was hiervoor twintig jaar als 
hypotheekadviseur werkzaam en 
heeft een schat aan ervaring opge-
daan die haar van pas komt bij haar 
huidige werk. Vanuit de praktijk is 
ze bekend met verkoop en aankoop 
van woningen, hypotheken, ver-
zekeringen en pensioenen. Naast 
die financiële achtergrond heeft ze 
ook een netwerk van specialisten 
opgebouwd. Na haar opleiding als 
mediator sloot Gea zich aan bij het 
MfN, Mediation federatie Nederland. 

Inmiddels is Gea bijna 10 jaar actief 
als mediator.

Menselijke kant
Gea: “Naast de praktische en mate-
riële zaken is een persoonlijke noot 
heel belangrijk. De menselijke kant 
is mijn insteek. Bij een echtscheiding 
komen allerlei emoties als teleur-
stelling, verdriet en woede boven. 
Tijdens de gesprekken laat ik de 
partners over hun emoties praten. 
Om ze de tijd te geven om alles te 
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Als echtscheidingsmediator wil ik graag 
nogmaals het belang van mijn samenwerking 
met JAM Harderwijk benadrukken. Als u in 
staat bent om bij het uit elkaar gaan ruzie 
en strijd opzij te zetten in het belang van 
uw kinderen dan heeft u al veel gewonnen. 
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niet overkomen, toch? Alleen u en uw 
(aanstaande) ex gaan hierover! Als mediator 
begeleid ik zowel de emotionele als zakelijke 
kant van uw scheiding, zoals de woning, 
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door mij de ontbindingsovereenkomst en 
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toch in goede harmonie uit elkaar. Een nieuwe 
dienst van Beter Uit Elkaar als gecertifi ceerd 
(Juripax) online mediator.

Op mijn recent geheel vernieuwde website 
kunt u onder de Raad voor Rechtsbijstand 
zien of u eventueel voor gesubsidieerde 
mediation in aanmerking komt. Uiteraard 
kunt u dit ook aan mij voorleggen.


