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Uit elkaar…en nu? 
DKM Mediation helpt  



 
2 

  

 

Uit elkaar…en nu? 

Als "levenspartners" uit elkaar gaan dan is dat een 

ingrijpende gebeurtenis waar heel veel emoties bij 

komen kijken. Of partners nu gehuwd zijn onder 

huwelijkse voorwaarden of niets vastgelegd hebben, 

er moet een heleboel geregeld worden. 

Dat geldt helemaal als er kinderen in het spel zijn 

want vader of moeder blijf je. Wat er ook gebeurt. De 

kinderen hebben in ieder geval niet om de scheiding 

gevraagd en zij zitten nu dikwijls klem tussen twee 

werelden. 

Er komt dus een veel op je af. Denk aan 

ouderschapsplanning met alles wat daarbij hoort. 

Maar ook onzekere financiën, alimentatie, verdeling 

van de schulden en bezittingen, huisvesting en nog 

veel meer... 

Dit alles moet in goede banen worden geleid en dat 

terwijl de emoties vaak nog heel hoog zitten. 

Begeleiding van een familiemediator 

Als mediator bied ik niet alleen een luisterend oor voor 

de scheidende partijen maar breng ik ook structuur en 

houvast in het hele scheidingsproces. Er moet nou 

eenmaal veel geregeld en besproken worden. Dat wil 

helemaal niet zeggen dat de spelende emoties moeten 

worden genegeerd. Sterker nog, negeren werkt 

averechts. 

Door een onpartijdige en neutrale opstelling en een 

antenne voor onderliggende belangen en emoties 

bevorder ik een goede communicatie tussen partijen, 

zodat zij in staat zijn onderling goede afspraken te 

maken. Ik hou daarbij in het oog dat niets onbesproken 

blijft wat in dit soort processen van belang is. Zo 

begeleid ik de partijen stap voor stap door het gehele 

proces zodat er geen losse eindjes of (fiscale) 

tijdbommetjes over blijven. 

"Neutraal en onpartijdig" mag bij scheidingsmediation in 

mijn praktijk worden opgevat als “partijdig voor de 

kinderen…”. 
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Waarom mediation bij scheiding? 

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot 

een oplossing te komen onder begeleiding van een 

mediator. Een mediator zorgt ervoor dat je kunt vertellen 

wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen 

uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op 

tafel en worden zorgvuldig afgestemd. 

Samen naar een oplossing…  

Natuurlijk zitten er flink wat juridische en financiële haken 

en ogen aan een scheiding. Bij een scheiding met een 

mediator wordt er vooral gekeken hoe de ex-partners weer 

de toekomst in kunnen. Heel vaak met het belang van de 

kinderen voorop. Daarbij worden de juridische kaders en 

financiële consequenties zorgvuldig meegenomen, maar 

ze staan niet centraal. Centraal staan de betrokkenen zelf.  

Gegarandeerde kwaliteit… 

MfN-registermediators krijgen hun kwaliteitslabel niet 

zomaar. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als 

mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat 

ze ingeschreven worden in hét Nederlandse 

kwaliteitsregister van mediators.  

 

 

 

 

 

Specialisatie familiemediator… 

Familiemediation in het algemeen en 

scheidingsmediation in het bijzonder vergt extra kennis en 

vaardigheden van de mediator. Niet alleen op het gebied 

van (fiscale) regelgeving maar ook op het gebied van 

psychologische kennis van de effecten op de partijen en 

de omgeving. De kinderen niet in de laatste plaats. Het 

kwaliteitsbestuur van de Mediation Federatie Nederland 

heeft een aparte kwaliteitstoets voor opleidingen die 

gericht zijn op familiemediation. Mediators die succesvol 

een geaccrediteerde opleiding hebben doorlopen krijgen 

daarvan een openbare aantekening in het MfN-register. 

Sneller en voordeliger… 

Mediation werkt vaak sneller en is voordeliger dan naar 

de rechter gaan. En mediation geeft blijvende 

oplossingen. Belangrijk, want relaties kunnen voorbij 

gaan maar vader of moeder blijf je voor de rest van je 

leven. 

Alle partijen winnen… 

Een mediator is onpartijdig en geeft geen oordeel. In een 

mediation komt ieders mening aan bod. Mediation is een 

win-winsituatie voor beide partijen, in plaats van dat de 

ene partij wint en de andere partij verliest.  

Mediation werkt! 
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Even voorstellen… 

Mark de Krosse 
Aangenaam… 

In 2019 besloot ik de formele opleiding tot mediator te volgen zodat 
ik als MFN-registermediator mijn werk kan doen. Hoewel ik in het 
begin van mijn mediationpraktijk vooral zakelijke geschillen in mijn 
praktijk kreeg ligt nu een flink deel van mijn dossiers op het 
familievlak. Het grootste deel daarvan gaat over (echt-)scheidingen 
en het voorkomen van vechtscheidingen. 

Naast de algemene opleiding tot mediator heb ik daarom ook de 
gespecialiseerde opleidingen doorlopen voor familiemediation en 
arbeidsmediation. De combinatie van ervaring en specialisaties 
stellen me in staat om ook hele verschillende en hele complexe 
mediations aan te gaan. 

Persoonlijke achtergrond 

Ik ben geboren in 1969 en dus een vijftiger. Hoewel mijn 
geboortestad Deventer is ben ik opgegroeid in Arnhem. Daar heb ik 
mijn jeugd doorgebracht. Na mijn rechtenstudie in Groningen ging ik 
weer terug naar Arnhem. Uiteindelijk ben ik vanwege werk in de 
Randstad beland in Badhoevedorp op een steenworp van 
Amsterdam. Daar woon ik nu alweer zo'n twintig jaar met mijn 
partner Linda en onze twee dochters. Als ik even onbescheiden mijn 
sterkste persoonlijkheidskenmerken mag noemen dan zijn dat 
analytisch, relativerend en empathisch.  
 

Loopbaan in het kort… 

Na mijn studie begon ik als vennoot in 1994 in het familiebedrijf van 
mijn ouders. Het bedrijf maakte een lastige tijd door en werd na een 
turn-around zoals dat zo mooi heet een aantal jaren later in veilige 
haven ondergebracht. Ik kwam terecht bij een klein consultancy-
bureau waar ik als Business Consultant een aantal mooie projecten 
mocht doen.  

In de werkomgeving die daarop volgde kon ik mijn vleugels echt 
uitslaan en kreeg ik de kans om na een korte tijd als CFO mijn ding 
gedaan te hebben, als CEO aan de slag te gaan in een 
internationaal opererend familiebedrijf met meer dan 200 
medewerkers. Samen met een zakenpartner en het zittende 
management konden we na enige tijd de aandelen verwerven en de 
organisatie flink uitbouwen. Na een kleine 20 jaar was het welletjes. 
Ik en mijn mede-aandeelhouders zijn uitgestapt en hebben de 
onderneming in 2021 overgedragen. 

Het roer om… 

De ambitie om een groot bedrijf te leiden was volbracht en van de 
"bucket-list" af. Natuurlijk wilde ik nog wat zinnigs doen met de 
verworven vaardigheden. In mijn loopbaan heb ik op allerlei 
manieren met kleine en heel grote conflicten te maken gehad. De 
meeste conflicten lagen in de zakelijke familiesfeer. Heel soms was 
ik partij maar meestal niet en werd ik "aan tafel geroepen" om te 
helpen een oplossing te vinden. Dat gebeurde dikwijls in mijn 
netwerk buiten mijn bedrijf. Het voelt altijd heel goed als dat lukt en 
dat smaakt naar meer... De stap om als MfN-registermediator aan 
de slag te gaan was uiteindelijk niet zo heel groot. 
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Een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 
Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. 

✓ Sta je open voor het maken van goede 

afspraken? 

✓ Ben je bereid aan te geven wat voor jou 

belangrijk is? 

✓ Werk je mee bij het vinden van een acceptabele 

oplossing? 

 Neem dan gratis en vrijblijvend contact op voor 

een kennismakingsgesprek 

e voordelen van 
mediation 
Je kan contact opnemen door een mail te sturen naar: info@dkmmediation.com of door te bellen naar: 085 080 5154. 
Wil je meer informatie kijk dan ook op de website: https://www.dkmmediation.com. 
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