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SCHEIDINGSADVOCATEN EN MEDIATORS VERSTERKEN POSITIE

De Horst breidt uit
De Horst Mediation verandert in De Horst Scheidingsadvocaten en mediators. De nieuwe
naam doet beter recht aan de aard en praktijk van het Amersfoortse kantoor, zeker nu de
gelederen worden versterkt met twee gelouterde scheidingsadvocaten. “Meer dan ooit
bieden we full service-expertise voor alles wat met scheiden te maken heeft.”

De Horst was al meer dan een mediatorskantoor, vertelt Lieke Zwanenburg, één van
de advocaten van De Horst. “We zijn allen
zowel advocaat als mediator en dus toegerust en gekwalificeerd om ook echtscheidingen op tegenspraak – waarbij de zaak voor de rechter komt – en overlegscheidingen
– waarbij behalve advocaten ook andere specialisten
aanschuiven – te begeleiden. Dankzij onze nieuwe naam,
stralen we dat nadrukkelijker uit.”

KRUISBESTUIVING
De expertise en slagkracht van De Horst wordt daarbij
uitgebreid met twee advocaten, tevens mediator:
Annemarie van Tets en Alice van Wulfften Palthe. De
scheidingsadvocaten voerden kantoor in Hilversum,
maar voegen zich nu bij De Horst, legt Van Tets uit.
“Qua vakgebied, expertise en aanpak passen we goed bij
elkaar. Het was een logische stap.” Zwanenburg: “De uitbreiding versterkt de interne dynamiek en kruisbestuiving en bovendien zijn we als De Horst nu in staat een
grotere klantenkring te bedienen.”
De gedeelde aanpak waar Van Tets en Zwanenburg het
over hebben, uit zich bijvoorbeeld in de manier waarop
de vijf advocaten en mediators van De Horst een scheiding benaderen en begeleiden. “Ongeacht het traject dat
onze klanten kiezen, in goed overleg aan tafel bij een mediator of procederend tot in de rechtszaal; we proberen
te allen tijde escalatie te voorkomen, zeker als er kinderen zijn. En in veel gevallen lukt dat ook. Vaak wordt gedacht dat als de ex-partners ieder een eigen advocaat

hebben, het altijd uitloopt in een vechtscheiding, maar
dat is echt niet zo.”

OVERLEGSCHEIDING
Steeds vaker begeleidt De Horst een collaborative divorce, ook wel de overlegscheiding genoemd. “Behalve
advocaten schuiven hierbij ook een psycholoog of pedagoog als procesbegeleider aan en waar nodig eveneens financieel deskundigen. Zij werken als team. De advocaten
spreken af dat ze niet zullen procederen en daarmee tekenen ze voor een wederzijdse inspanningsverplichting”,
zegt Van Tets. “Een overlegscheiding geeft beide partijen
zekerheid. Zeker als het om ondernemers gaat, kan dat
heel waardevol zijn. Een echtgenoot van een ondernemer heeft immers vaak niet het kennisniveau of de onderhandelingsvaardigheden die een DGA wel in huis
heeft. Daarom is het prettig dat er iemand meedenkt,
meekijkt en adviseert.”
Bij dergelijke overlegscheidingen, put De Horst waar
nodig uit een breed netwerk van specialisten.
Zwanenburg: “Een scheiding waarbij een onderneming
in het spel is, raakt immers vaak aan veel meer rechtsgebieden dan scheidingsrecht alleen, ook fiscaal recht, vennootschapsrecht en vermogensrecht komen vaak om de
hoek kijken. Expertise op die terreinen is voor een constructieve oplossing essentieel.”
Of het nu mediation, een overlegscheiding of een scheiding op tegenspraak betreft, “we streven er altijd naar
dat een scheiding in der minne geregeld wordt.

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» U bent ondernemer en u wilt scheiden?
Daar kunt u als een berg tegenop zien. Kan
uw zaak blijven voortbestaan? En op wat
voor manier dan? En wat voor rol speelt uw
pensioenvoorziening daarbij?

ONZE VISIE
» De Horst Scheidingsadvocaten en mediators heeft als wens en missie iedere scheiding op een nette manier af te wikkelen.
Voor u als ondernemer, maar ook voor uw
echtgenoot streven we rust en zekerheid na.

UW OPLOSSING
» We wenden onze expertise, en waar nodig
die van specialisten aan om uw scheiding
optimaal te begeleiden. Welk traject u ook
kiest, De Horst spant zich in om escalatie te
voorkomen en een spoedige afwikkeling mogelijk te maken.

Hoe complex of emotioneel het ook moge zijn, een
scheiding in goed overleg is in het belang van alle
partijen.”
Hebt u vragen of weet u niet welk traject in uw situatie het best passend is? Wees welkom voor een kosteloos oriëntatiegesprek.
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