
BrAM | 81

Wampie van Arkel heeft in Hendrik 
Ido Ambacht een praktijk als 
gespecialiseerd familierecht advocaat 
en mediator. Zij doet met name 
mediations en overlegscheidingen. Veel 
van haar cliënten zijn ondernemers en 
zelfstandigen. Kinderen krijgen ook een 
stem bij haar. Zij won in 2013 de VOPD 
vanwege haar manier van werken die 
oplossingsgericht is en vernieuwend 
voor de advocatuur. www.vafam.nl

Gelukkig
gezond

COLUMN

Gezondheid is een van mijn kernwaarden. 
Of het nu gaat om voeding, beweging, 
ontspanning of (zacht) werken: het is en blijft 
mijn streven om gezonde keuzes te maken!

Het werk dat ik doe als scheidingsadvocaat en -mediator vraagt vrij 
veel energie en de verhalen die ik dagelijks hoor, kunnen ook impact 
hebben op mijn eigen gemoedstoestand en emoties. Om die reden 
is het voor mij erg belangrijk om bewust met mijn vitaliteit om te 
gaan.

Ook streef ik ernaar om een gezonde situatie te creëren voor de 
mensen waar ik voor en mee werk. 

Veel mensen denken dat een echtscheidingsadvocaat voor zijn klant 
de strijd aangaat met de advocaat van de andere echtgenoot. Ik wil 
ook zeker niet beweren dat dat in de praktijk niet gebeurt, maar 
gelukkig is dit lang niet altijd het geval! In de States wordt hier 
al ruim 25 jaar aandacht aan besteed. De methode ‘collaborative 
divorce’ is daar dan ook ontwikkeld. Naast collaborative divorce is 
een ‘healthy divorce’ daar ook een begrip: er is zelfs een Healthy 
Divorce App! Je merkt dat er steeds meer aandacht komt voor 
het op een gezonde manier uit elkaar gaan. Zo was er recent ook 
een bijzonder interessant online event over gezond scheiden waar 
veel deskundige professionals workshops gaven. Gelukkig is deze 
beweging in 2008 overgewaaid naar Nederland in de vorm van 
de collaborative divorce of overlegscheiding. Het doel van deze 
methode is het bereiken van een regeling waar het hele (voormalige) 
gezin bij gebaat is, in alle redelijkheid en op een respectvolle manier. 
Een afscheid van elkaar als partners alsof je elkaar loslaat in een 
dans, in tegenstelling tot elkaar Knock Out proberen te slaan in een 
bokswedstrijd.

Zelf heb ik ook een pittige scheiding meegemaakt. Ik kan dan ook zowel 
uit eigen ervaring als door mijn ervaring als echtscheidingsadvocaat 
stellen dat behalve goede begeleiding op het gebied van de juridische 
en financiële kant van een scheiding, zeker ook aandacht voor de 
emotionele kant nodig is om alles in goede banen te kunnen leiden. 
Sterker nog, ik denk dat het essentieel is dat daar de nadruk op ligt aan 
het begin van een scheidingstraject. Op die manier wordt voorkomen 
dat mensen onverhoopt in een strijd terechtkomen waar zijzelf en 
zeker ook hun kinderen nog vele jaren last van kunnen hebben.

Om die reden kies ik ervoor om binnen mijn kantoor niet alleen te staan 
voor de juridische en financiële kennis die nodig is om echtscheiding 
af te wikkelen, maar zijn de professionals ook allemaal mediator. 
Daarnaast zijn er ook een coach en Kindbehartiger beschikbaar om 
mensen te begeleiden bij een zo gezond mogelijke scheiding en hen 
te steunen bij de voortzetting van het ouderschap. Alles om iedereen 
weer zo snel mogelijk gezond en liefdevol te kunnen laten verder gaan 
met hun leven.

Daar word ik dan weer gelukkig van en zo blijf ik gezond!

Wampie


