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Collaborative practice: teamwork bij
alternatieve geschilbeslechting
Door Christan Zantboer

Jeroen Recourt: 'Ik zie het liefst één
loket met één rechter voor alles'
Door Fred Schonewille

Jeroen Recourt, lid van de PvdA-fractie in
de Tweede Kamer en woordvoerder voor
personen- en familierecht in de commissie
Veiligheid en Justitie geeft zijn visie op
juridische en politieke mogelijkheden om
vechtscheidingen tegen te gaan. 'Wat we
nodig hebben, is een eerlijker systeem dan
het huidige, een systeem dat bovendien
beter te begrijpen is:

Collaborative practice is een vorm van
alternatieve geschilbeslechting waarbij
verschillende professionals betrokken zijn,
meestal twee advocaten, een coach en een
financieel deskundige. Ieder heeft zijn
eigen rol en verantwoordelijkheid in het
team, maar draagt ook vanuit de collectieve
verantwoordelijkheid bij aan de oplossing.
Christan Zantboer bespreekt ervaringen die
zijn opgedaan in de echtscheidingspraktijk,
de voor- en nadelen van de methode en de
verschillen met mediation.
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Martin Euwema is hoogleraar
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Rechtsbijstand bij (echt)scheiding
Door Peter van den Biggelaar

Voortgezet ouderschap en zorgvul-
dig scheiden, hoe verder?
OoorCees van Leuven

Centraal in de visie van de Raad voor
Rechtbijstand staat dat burgers beter in
staat moeten worden gesteld om zelf een
oplossing te realiseren voor een juridisch
probleem. Ook bij een echtscheiding laat
de Raad(ex-)partners zoveel mogelijk zelf
hun echtscheiding afwikkelen, bijvoorbeeld
middels de Rechtwijzer. Transparanter en
simpeler wet- en regelgeving zou daarbij
helpen.

Esther Kluwer is senior docent!
onderzoeker bij sociale en
organisatiepsychologie aan de
Universiteit Utrecht.

Omgangsregelingen zijn pas relatief kort
wettelijk geregeld. Wat zijn de gevolgen van
het invoeren van de verplichting
voorafgaande aan de scheiding een
ouderschapsplan op te stellen? En zijn er
ontwikkelingen rond het verschijnsel
'vechtscheiding'? Cees van Leuven zocht in
wetenschappelijke literatuur naar de
antwoorden.

Aukje Nauta is bijzonder
hoogleraar organisatie-
psychologie aan de UvAen
partner bij adviesbureau Factor
Vijf.

leike van Oss is organisatie-
adviseur en interimmanager bij
Organisatievragen.
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