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De menselijke aanpak van Stassen & Gulikers

"Bedankt voor de scheiding"

Een bedankje voor een scheiding. Advocaat Bert Stassen uit Maastricht kijkt er
niet van op. "Soms is het een lief kaartje,
dan eens een fles wijn. Mensen die mij
of mijn collega's bedanken voor het feit
dat we hen geholpen hebben op het moment dat ze besloten te gaan scheiden.
Vergeet niet, een echtscheiding heeft
een enorme impact op het leven van
mensen en als ze uiteindelijk het gevoel
hebben dat ze op een goede manier verder kunnen met hun leven, dat alles is
geregeld, dan lucht dat op. We kijken
niet gek op als we een bedankje krijgen.
Het laat zien dat we ons werk goed hebben gedaan."
Al meer dan dertig jaar mag het advocatenkantoor van Stassen & Gulikers in Maastricht zich specialist noemen op het terrein
van echtscheidingsbemiddeling. Grondlegger van het kantoor Bert Stassen vormt samen met Elke Meuwissen, Senta van den
Bronk, Joël Jacobs en Tineke Gulikers het
team van advocaten van het kantoor aan
Het Bat. Een kantoor met een algemene
rechtspraktijk, maar gespecialiseerd in
echtscheidingsbemiddeling.
"Ik doe dat al meer dan dertig jaar," legt
Bert Stassen uit. "Tegenwoordig noemen
ze het met een modern woord ook wel mediation, maar het komt op hetzelfde neer.
We proberen zonder te procederen samen
met de partners die willen scheiden eruit te
komen. De mensen kiezen voor bemiddeling omdat ze de intentie hebben er samen
uit te willen komen. Samen alles te regelen.
Lukt bemiddeling om wat voor reden dan
ook niet en moet de scheiding ‘op tegenspraak’ worden afgewikkeld, dan proberen
we samen met de advocaat van de ex-partner alsnog tot een regeling te komen."
Het Maastrichtse kantoor kenmerkt zich
door de persoonlijke benadering. Bert
Stassen weet als geen ander hoe belangrijk het is om te luisteren. Naar beide kanten van het verhaal van de partners die bij
hem aan tafel zitten. "Vaak zitten ze voor
het eerst na een turbulente tijd weer met
elkaar aan tafel en dan is het belangrijk dat
ieder zijn verhaal kan doen. Een scheiding
zet je leven op zijn kop, maar de mensen
die kiezen voor bemiddeling geven aan dat
ze er samen uit willen komen. Dat neemt
niet weg dat hier op kantoor de emoties
soms flink oplaaien, maar dan probeer ik
toch altijd ervoor te zorgen dat de mensen
met elkaar in gesprek blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Niet in de laatste plaats als

Elke Meuwissen en Bert Stassen
er kinderen zijn. Die hebben niet gevraagd
om de scheiding van hun ouders en zullen
de stress, onrust en pijn van hun ouders
ervaren. Ik laat de ouders bij het eerste gesprek altijd een gedicht en een brief zien.
"Dat ik van mijn vader hou, doet moeder
soms verdriet, en dat ik van mijn moeder
hou dat weet mijn vader niet. Zo draag ik
geheimen mee en loop van hier naar daar.
Nog altijd hou ik van die twee. Die hielden
van elkaar."
Ik druk ze met de neus op de feiten. Dat kinderen zich verscheurt voelen tussen twee
mensen waar ze veel van houden. Een veilig huis wordt door een scheiding opeens
verbouwd zo voelt het voor de kinderen die
met een scheiding te maken krijgen.
Het kantoor kiest heel bewust voor een

laagdrempelige, persoonlijke aanpak. Elke
Meuwissen: "Elke zaak is uniek, geen enkele scheiding is hetzelfde. We zijn door
deze aanpak al meer dan dertig jaar succesvol en zien dat cliënten naar ons komen
op aanbeveling van oud-cliënten die zeer te
spreken zijn over onze aanpak. Door onze
ruime ervaring in familiezaken hebben we
vaste contacten met specialisten zoals accountants, fiscalisten en psychologen. We
proberen in de gesprekken die we voeren alle relevante zaken te regelen. Denk
daarbij aan het opstellen van een ouderschapsplan, omgangsregeling, alimentatie,
verdeling van boedel en het aspect van
huisvesting. Of partijen nu samen bij ons
aan tafel zitten of beiden hebben een eigen
advocaat, wij proberen met beide partijen
een zo goed mogelijke oplossing te krijgen
waarbij de negatieve gevolgen voor de kin-

deren (en de partners) zoveel mogelijk worden beperkt," aldus Elke Meuwissen.

Bert Stassen: "Elke cliënt is uniek, en daardoor is ook elke zaak uniek. Goed luisteren
naar de cliënt, de tijd nemen voor zijn/haar
verhaal, en vervolgens daadkrachtig maatwerk leveren: dat is ons handelsmerk. Een
scheiding is voor niemand prettig, maar wil
je verder kunnen met je leven dan helpt
het als je alle gevolgen van de scheiding, bij
voorkeur samen, goed kunt regelen."
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