
Collaborative Practice – wat is het en wat brengt
het?

Hoe een methode van samenwerken in het overleg alle
betrokkenen verder kan brengen

Wampie van Arkel & Irene van Noort

Ben je als mediator, advocaat of conflictmanager weleens moe van je taken? Heb
je regelmatig de gedachte dat een andere discipline zinvol zou zijn om tot de kern
te komen of om de regeling optimaal uit te werken? Dan zou de Collaboratieve
methode de oplossing kunnen zijn. In Nederland gebruiken we de termen Colla‐
borative Practice, collaboratieve methode en overlegpraktijk door elkaar. In België
wordt de term Collaborative Law gebruikt. Hiermee wordt in onze optiek het‐
zelfde bedoeld. Als het een scheiding betreft, worden meestal de termen Collabo‐
rative Divorce en overlegscheiding gebruikt. De laatste term wordt echter ook
gebruikt door niet Collaborative geschoolde/gekwalificeerde mensen. Voor een
goede leesbaarheid gebruiken we in dit artikel steeds de term Collaborative Prac‐
tice. Hoe deze methode in Nederland wordt toegepast, wordt in dit artikel aan de
hand van een praktijkcasus toegelicht.

De methode wordt ingeleid via de ontstaansgeschiedenis. Daarnaast brengen we
kort de ontwikkelingen in Europa en met name in Nederland in kaart. De prak‐
tijkcasus wordt voorafgegaan door een uitwerking van de structuur waarbinnen
Collaborative Practice haar kwaliteitsnormen wil borgen. Afsluitend wordt in de
persoonlijke ervaring van de advocaat, de reflectie van de psycholoog en de erva‐
ring van cliënten, kort samengevat hoe zij de Collaborative Practice in deze prak‐
tijkcasus hebben ervaren en hoe het hen verder brengt.

De ontstaansgeschiedenis

Ruim 25 jaar geleden, in 1990, in Minneapolis wilde een bevlogen en ervaren
familierechtadvocaat, Stuart (Stu) G. Webb, de rol van de advocaat in scheidings‐
zaken veranderen. Het was zijn wens dat advocaten hun talenten constructief
zouden aanwenden om problemen op te lossen. Hij had daarbij een methode voor
ogen, waarbij advocaten geen mogelijkheid meer zouden hebben om voor de rech‐
ter de zaak uit te vechten. Hierdoor zouden zij genoodzaakt zijn om in plaats van
in strijd het geschil in overleg op te lossen.

Zijn behoefte aan deze vorm van samenwerken kwam voort uit zijn boeddhisti‐
sche achtergrond, waarin zijn kernwaarden sterk in contrast stonden met zijn
taken en rol als traditionele advocaat. In de traditionele advocatuur verloopt de
rechtsgang namelijk via procedures en de rechtbank. Stu besloot om zijn praktijk
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radicaal te transformeren naar een praktijk van samenwerken en overleg. Wat
hem betreft was het ‘of deze wijze van werken of stoppen en uit de business stap‐
pen’.
In 1990 kondigde Stu zijn klanten en collega’s aan dat hij niet meer naar de rech‐
ter wil gaan; hij wil alleen nog maar klanten vertegenwoordigen in een samenwer‐
kend onderhandelingsproces, uitsluitend gericht op creatieve oplossingen. Als het
proces niet leidt tot een overeenkomst tussen partijen, dan verwijst Stu zijn klan‐
ten door naar een andere advocaat om de geschillen alsnog op traditionele wijze
te beslechten en hij trekt zichzelf vervolgens terug uit het proces. Vanuit dit
inzicht is de Collaborative Practice opgezet.
Tegelijkertijd ontstond in California een multidisciplinaire (psychologisch en juri‐
disch) aanpak van echtscheidingen. Deze bewegingen hebben elkaar gestimuleerd
en geïnspireerd. In 1999 werd de International Academy of Collaborative Profes‐
sionals1 opgericht en werd de beweging internationaal omarmd. Tegenwoordig
heeft de IACP meer dan 5000 leden in 24 landen over de hele wereld.

Wat houdt Collaborative Practice precies in?

Het belangrijkste aspect is dat de gang naar de rechter contractueel wordt uitge‐
sloten. Dat maakt het commitment om samen te werken aan een regeling zo
groot mogelijk.
Iedere partij heeft een eigen advocaat waarmee een eventueel verschil in macht,
emoties of kennis tussen de partijen opgeheven kan worden. Hierdoor is de Colla‐
borative Practice zeer geschikt in zaken waar op een van deze aspecten een ver‐
schil tussen partijen aanwezig is.
In de overlegpraktijk wordt samengewerkt met meerdere professionals uit ver‐
schillende deskundigheidsgebieden. Dit multidisciplinaire team maakt het moge‐
lijk om het conflict op een holistische wijze te behandelen. Meestal wordt in een
familierechtzaak gewerkt met een team van twee advocaten die de belangen van
de partijen behartigen, een psycholoog die de belangen van de kinderen centraal
zet, de emoties in goede banen leidt en via interventies aan tafel de dynamiek
constructief houdt en een (of meer) financieel deskundige(n) die zich kan (kun‐
nen) buigen over de waardering van de eventueel betrokken onderneming, de fis‐
cale aspecten of de pensioenen. Bij andere rechtsgebieden kunnen andere neu‐
trale deskundigen worden ingezet.

1 Initieel genaamd The American Institute of Collaborative Professionals (AICP), de activiteiten
van de groep behelsden lokale netwerkmeetings, een nieuwsbrief en een jaarlijks congres. De
beweging ontwikkelde zich op verschillende plaatsen in de VS, Canada en Europa. The Internatio‐
nal Academy of Collaborative Professionals was feit in 2000, de naam werd officieel gewijzigd in
2001. Zie voor meer informatie www. collaborativepractice. com.
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De introductie en ontwikkeling van Collaborative Practice in Nederland en
België

Een aantal familierechtadvocaten uit Nederland bezocht in 2008 een Europese
conferentie van de IACP in Cork (Ierland). Daar werden ze direct gegrepen door
de methode en het enthousiasme van de professionals die reeds op deze manier
werkten. Zij besloten dan ook om de methode in Nederland te introduceren en te
promoten. De Vereniging Collaborative Divorce Holland werd eind 2008 opge‐
richt.
In Nederland noemen we Collaborative Divorce overlegscheiden en het streven is
om dit uit te breiden naar de overlegpraktijk. De methode is namelijk inzetbaar
bij alle geschillen die om een duurzame oplossing vragen en waar het uitsluiten
van de gang naar de rechter gewenst is. Denk hierbij aan arbeidsgeschillen, aan‐
deelhoudersgeschillen, letselschadezaken, conflicten in maatschappen en familie‐
bedrijven.
Sinds 2009 worden in Nederland basistrainingen gegeven om te werken in Colla‐
borative Practice.2 De Vereniging is inmiddels van naam veranderd en heet nu
Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP), omdat men ook open wil
staan voor professionals op andere rechtsgebieden dan het familierecht. De inlei‐
dende basistraining is daar dan ook op aangepast.

Europese samenwerking

In maart 2013 vond in Wenen een meeting plaats met vertegenwoordigers van de
Europese Collaborative Professionals uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Enge‐
land, Italië, Tsjechië, Oostenrijk, Schotland, Ierland, Letland, Slowakije en Zwit‐
serland. Het was de eerste keer dat Nederland bij een dergelijke meeting vertegen‐
woordigd was. Op de agenda stond onder andere de oprichting van een Europese
Collaborative Law/Collaborative Practice-vereniging (CL/CP). Door de deelne‐
mende landen wordt de Europese samenwerking geconcretiseerd in een aantal
heldere doelstellingen voor de nieuw op te richten vereniging. De hoofdonderwer‐
pen waren:
1 identiteit en marketing: ‘Powerful voice of CP in Europe’;
2 een Europees netwerk voor collaboratieve professionals;
3 het belang van het formuleren van een collaboratieve standaard, universeel

voor Europa;
4 het geven van vervolgtrainingen;
5 financiële fondsen via Europese subsidies voor continue groei en kwaliteits‐

borging.

In de afgelopen drie jaar is er intensief gewerkt aan de oprichting van dit Euro‐
pese netwerk. Tijdens het Europese congres ‘Beyond Words’, georganiseerd door

2 Zie het verslag van L. Zwanenburg van de eerste training: L. Zwanenburg, ‘Een stap naar het pro‐
fessionaliseren van een “nieuw” fenomeen in Nederland’, TMD 2009/1, p. 59-63.
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de VvCP in mei 2016 in Amsterdam, werd de ENCP feestelijk gelanceerd met een
website: www. encp. eu.

Kritische noten bij Collaborative Practice

De Collaborative Practice kent niet alleen voorstanders. Tegenargumenten die
genoemd worden, hebben veelal betrekking op het kostenaspect dat samenhangt
met het inhuren van het multidisciplinaire team van advocaten, een neutrale
coach en een financiële specialist en de kritische vraag of het wel nodig is om
zoveel deskundigheid aan tafel te verzamelen voor het slechten van een kwestie
bij echtscheiding of bijvoorbeeld een ontslagzaak. Deze kritiek is evident daar
waar het casuïstiek betreft die middels andere ADR-methoden (Alternative Dis‐
pute Resolution) kan worden opgelost. Iedere kwestie kent haar eigen complexi‐
teit. Mede door deze complexiteit is het van belang om een adequate intake te
doen en betrokkenen/cliënten over de voor- en nadelen van de verschillende
methoden van aanpak te informeren en adviseren. Waar mediation afdoende is,
kan daarvoor gekozen worden; waar meer nodig is in verband met de complexiteit
en bijvoorbeeld een verschil in macht, kennis of emotie, zou Collaborative Prac‐
tice een goed alternatief kunnen zijn.

Borgen van de kwaliteit in Collaborative Practice

Vanwege het multidisciplinaire karakter en de kracht van samenwerking, is het
van belang dat de professionals gecommitteerd zijn aan het collaboratieve proces,
transparant zijn in communicatie en willen werken aan een duurzame oplossing.
De VvCP faciliteert de leden met opleidingen en practice groups (praktijkgroepen)
om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te verdiepen. Ten behoeve van
het onderlinge vertrouwen, het elkaar beter leren kennen en het voeren van inter‐
visie zijn in Nederland verschillende praktijkgroepen actief. Via de website van de
VvCP (www. VvCP. nl) hebben leden toegang tot artikelen en documenten die voor
hun praktijk van toepassing zijn. Door de VvCP is daarnaast een instrument ont‐
wikkeld waarmee afgeronde zaken worden geëvalueerd en in een databestand
worden geïnventariseerd.

De Collaborative Practice-beweging hecht veel waarde aan het delen van informa‐
tie. Professionals uit verschillende landen reizen dan ook de hele wereld over om
deel te nemen aan congressen.

Een casus uitgewerkt

Hieronder zal een casus worden uitgewerkt. De echtgenoten in casu zijn zeven
jaar geleden via mediation gescheiden. Na al die jaren is er het een en ander ver‐
anderd en wensen zij dan ook het ouderschapsplan op de punten van de zorgrege‐
ling en kinderalimentatie aan te passen.
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Het boeiende aan deze casus is dat partijen het verschil tussen mediation en de
Collaborative Practice als cliënt hebben ervaren, waardoor hun evaluatie van de
methode bijzonder interessante inzichten geeft.

Feiten casus
Ten tijde van scheiding heeft vader een zeer goede baan en is moeder niet bui‐
tenshuis aan het werk. De kinderen waren destijds twee en zes jaar oud. De
ouders wonen in het midden van het land in een dorp.

Moeder verhuist in overleg met vader na de scheiding naar een grote stad op een
reisafstand van veertig minuten van het dorp waar zij voorheen woonden. Moe‐
der heeft de zorg voor de kinderen van maandag tot en met donderdag. Op vrij‐
dag zorgt vader in de woning van moeder voor de kinderen en om het weekend
gaan de kinderen naar vader.

Er wordt afgesproken dat vader aan moeder een kinderalimentatie betaalt van
€ 1.250 per maand. Deze alimentatie is over de afgelopen jaren nooit geïn‐
dexeerd. Daarnaast is er in de laatste twee jaar een achterstand in betalingen ont‐
staan van vijf à zes maanden.

Een aantal jaren na de scheiding is vader, na verlies van zijn goede baan, voor
zichzelf begonnen. Hij geeft aan dat de vooruitzichten goed zijn, maar dat de
inkomsten nu nog uitblijven. Om rond te kunnen komen, sluit hij diverse lenin‐
gen af.

Moeder werkt inmiddels op projectbasis als zelfstandige. Ook bij haar zijn de
inkomsten lager dan wenselijk. Zij overweegt om weer een vaste baan te zoeken
met een hoger inkomen. De huidige zorgregeling houdt echter in dat zij (doorde‐
weeks) het grootste deel van de zorgtaken op zich neemt. Daarbij overweegt zij te
verhuizen naar een andere woning. De lasten van de woning die zij na de schei‐
ding heeft betrokken, zijn relatief hoog. Beide partijen willen dit echter liever
voorkomen in het belang van de kinderen.

Proefcasus
De betrokken professionals hebben de uren die zij aan deze casus hebben besteed
niet in rekening gebracht. Daardoor zijn de professionals niet gehinderd in hun
werkzaamheden door beperkingen in het budget van partijen. De professionals
hebben in deze casus zeer objectief en kritisch naar hun aanpak gekeken, wie
welke interventie het beste in het proces kan doen en of elke handeling echt nodig
is voor een goed eindresultaat.

Met cliënten wordt een financiële tegenprestatie in natura overeengekomen.
Deze omvat een akkoordverklaring van cliënten voor publicatie van de casus, het
proces en de resultaten, en een bereidverklaring van cliënten om hun ervaringen
met de Collaborative Practice met de media te delen en deze op een symposium te
presenteren. Daarnaast komt de moeder overeen om het bestuur van de VvCP als
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adviseur te begeleiden. Dit behelst een strategische teamdag voor de bestuursle‐
den van de VvCP.

Keuze voor het proces
Moeder heeft zich tot haar advocaat gewend met het verzoek haar belangen te
behartigen bij het incasseren van de achterstallige kinderalimentatie en het
maken van nieuwe afspraken voor de toekomst voor de kinderalimentatie en de
zorgregeling. Oorspronkelijk is sprake van een redelijke verstandhouding tussen
de ouders, maar die is inmiddels vertroebeld door de ergernissen over het niet
nakomen van de gemaakte afspraken en de slechte communicatie daarover. Als
het op geld aankomt, verloopt de communicatie tussen partijen niet goed. Dit was
ook al zo tijdens het huwelijk.

Moeder heeft behoefte aan ondersteuning en belangenbehartiging. Zij maakt zich
zorgen dat bij mediation haar belangen niet goed behartigd zullen worden.

De advocaat informeert haar over Collaborative Practice. Moeder is direct enthou‐
siast, omdat zij zich – in het belang van de kinderen – wil inzetten om de relatie
tussen partijen goed te houden en waar nodig te verbeteren.

Zij benadert vervolgens vader en stelt aan hem voor om hun geschil via de Colla‐
borative Practice op te lossen. Ook vader voelt daar iets voor en aan hem wordt
een collega-advocaat uit de VvCP voorgesteld, die onder de aan deze proefcasus
gestelde condities wil samenwerken. Vader stemt in met de aanpak en de aan hem
voorgestelde advocaat. Daarnaast wordt een coach/psychologe uit de vereniging
benaderd die onder dezelfde condities in het team de rol van procesbegeleider op
zich zal nemen, om de emoties in goede banen te leiden en de belangen van de
kinderen te bewaken.

Plan van aanpak
De eerste stap is dat beide cliënten een individueel gesprek hebben met de coach.
Dit wordt gevolgd door een gezamenlijk gesprek, het zogenoemde driegesprek.
Deze wijze van werken is bedoeld om de coach een inschatting te geven of de
casus een goede kans van slagen heeft. Zijn er mogelijk indicaties op het gebied
van stoornissen, gebrek aan commitment of ver uiteenlopende doelen? Het indi‐
viduele gesprek geeft partijen ook de kans om in alle vrijheid zonder aanwezig‐
heid van de ander zijn/haar zorgen, angsten, ergernissen en wensen te uiten.
Deze uitgebreide intake geeft de coach ook informatie over welke interventies aan
de orde dienen te komen, zodat met het team van professionals een plan van aan‐
pak voor het proces kan worden opgesteld.

Daarbij wordt in kaart gebracht wat de doelen, belangen, behoeften en zorgen zijn
bij iedere cliënt. Wat zijn de rode knoppen aan beide zijden en zijn er spoedei‐
sende zaken die geregeld dienen te worden?

In deze casus wordt na de intake bij de coach groen licht gegeven voor het vervolg.
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Vervolgens vindt een voorbereidend gesprek plaats tussen cliënten en hun eigen
advocaat. Hierna kan de eerste bijeenkomst waar zowel partijen als hun advoca‐
ten en de coach aanwezig zijn, ingepland worden: het zogenoemde vijfgesprek.

Voorafgaand aan dit vijfgesprek hebben de advocaten en coach een vooroverleg
(zonder aanwezigheid van de cliënten) om te bespreken wat de aandachtspunten
tijdens het gesprek zijn en op welke punten de meeste spanning wordt verwacht.
In deze casus blijkt vader moeite te hebben met de gemaakte afspraken over de
kinderalimentatie en de pensioenen. Hij voelt zich overvraagd op dat punt. Ook
ziet hij graag dat er enige aanpassingen in de zorgregeling worden aangebracht.
Moeder heeft moeite met de eenzijdige wijziging van de gemaakte afspraken door
vader. Zij ervaart dit als een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel naar haar en
de kinderen toe. Zij wenst echter ook (een aantal) aanpassingen in de zorgrege‐
ling aan te brengen.

Tijdens het vijfgesprek wordt nagevraagd of er ‘schaduwadviseurs’ bij de zaak
betrokken zijn en hoe partijen tijdens de relatie met conflicten zijn omgegaan.
Tevens wordt besproken hoe het proces zal verlopen, hoe lang de bespreking zal
duren, hoe het team zal samenwerken, wat de tijdlijn is en welke stappen er gezet
zullen worden. Er wordt relatief veel aandacht geschonken aan de spelregels,
zodat iedereen goed weet wat hij/zij van de anderen kan verwachten en wat van
hem/haar wordt verwacht. Belangrijke waarden tijdens dit proces zijn transparan‐
tie, vertrouwen en oplossingsgerichtheid. Vervolgens wordt er afgestemd welke
stukken er verzameld dienen te worden.

Er vinden in totaal drie besprekingen plaats, die alle drie worden voorbereid door
de advocaten met cliënten en vervolgens in het team(voor)overleg. Ook worden
alle gesprekken geëvalueerd, eerst met de cliënten en daarna binnen het team.

Na het tweede gesprek dreigt het proces toch te stagneren. In overleg met het
team van professionals zet de coach bij beide cliënten in een individuele sessie
een interventie uit.

De interventie van moeder wordt ingezet aan de hand van een coachmodel dat
gericht is op het doorbreken van belemmeringen en het onderkennen en inzetten
van hulpbronnen om de gewenste toekomstige situatie van betrokkene bereik‐
baar te maken. De coach stelt moeder voor om haar het model te laten ervaren,
omdat dit aansluit bij haar leerstijl.
Bij vader kiest de coach om inzichtgevend te werk te gaan om bestaande patronen
in gedrag en communicatie tussen de ouders en ex-partners te doorbreken. Beide
sessies zijn zeer intensief.

Het resultaat voor moeder is dat zij voor zichzelf en in haar werk onafhankelijk‐
heid wil nastreven. Zij wil zich vrij voelen om te handelen en wenst zichzelf men‐
taal geen beperkingen op te leggen, zodat zij niet in haar doen en laten belem‐
merd wordt.
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Vader erkent dat hij in het gezinssysteem geneigd is om akkoord te gaan met alle
verzoeken die hem worden gedaan, ook als deze niet haalbaar zijn. Het beoogde
resultaat van de interventie is dat het onderlinge vertrouwen wordt hersteld door
het verbeteren van de communicatie en het maken van realistische en haalbare
afspraken.

De advocaten hebben na het tweede gesprek samen overleg over de juridische
aspecten van de zaak en komen tot een gezamenlijk voorstel aan partijen op de
inhoud van de regeling. Er is een vergelijking gemaakt tussen de berekening van
kinderalimentatie volgens de oude en huidige richtlijn, de regeling van partijen en
de door moeder opgestelde begroting van de verblijfsoverstijgende kosten van de
kinderen. Dit is vervolgens weer met iedere cliënt apart doorgenomen, zodat alle
vragen en opmerkingen daarover gesteld konden worden.

Uitkomst
Uiteindelijk is in het derde gesprek een regeling getroffen over de achterstallige
alimentatie (deze zal in termijnen worden voldaan), de toekomstige alimentatie
(deze zal na een gewenningsperiode omlaag gaan) en een aanpassing in de zorgre‐
geling (vader zal de kinderen één dag per week extra opvangen). De regeling over
de pensioenen blijft uiteindelijk ongewijzigd.

Partijen hebben in dit proces inzicht gekregen in hun communicatiepatronen,
hun verschillende visies op het gebied van geld, afspraken in het algemeen en de
communicatie hierover en hierdoor hebben zij weer meer verbinding met elkaar
gevonden. Hun relatie kan nu weer op een respectvolle en warme manier voortge‐
zet worden.

De professionals ervaren deze casus als bijzonder waardevol. Zij concluderen dat
alle gesprekken en interventies zinvol zijn geweest om tot de kern van het geschil
te komen en vervolgens tot een duurzame regeling.

De advocaat over haar ervaring met de overlegscheiding volgens de
Collaborative Practice

De advocaat van moeder is erg enthousiast over de collaboratieve methode sinds
zij enkele echtscheidingen op deze manier heeft behandeld. Zij heeft dan ook het
initiatief tot deze proefcasus genomen, omdat diverse media hebben aangegeven
dat men alleen aandacht aan deze methode van geschilbeslechting wil schenken
als er ervaringsdeskundigen over willen vertellen. Dit is dan ook de tegenprestatie
van de betrokken deelnemers (partijen) in deze proefcasus die zij dienen te leve‐
ren.

Het prettige van werken met de collaborative-methode is dat er steeds verbinding
wordt gezocht en dat daardoor de kans op het voeren van een strijd afneemt. Dat
geeft positieve energie in plaats van de negatieve energie die kan ontstaan als je
als advocaat meegaat in de strijd van de cliënt. Verder krijgt de advocaat die op
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deze manier werkt een betere band met de cliënt. De gesprekken worden veel per‐
soonlijker en gaan dieper.

Ten slotte wordt het feit dat door de oplossingsgerichte insteek er een klimaat
ontstaat dat voor de kinderen per definitie gunstiger is, als bijzonder prettig door
de advocaat ervaren. Ook het feit dat bij deze methode altijd aan de orde komt of
de kinderen hun stem willen laten horen, wordt als een positief punt gezien. De
emancipatie van het kind wordt daarmee gestimuleerd.

De ervaring van de psycholoog en haar reflectie op het proces

In de Collaborative Practice wordt op meerdere niveaus gecommuniceerd. Ener‐
zijds speelt de kwestie tussen cliënten die van invloed is op de onderlinge relatie
en het innemen van posities. Anderzijds is de dynamiek van het professionele
team van invloed op de sfeer en de resultaten van het proces. De coach is in de
Collaborative Practice als het ware voorzitter van het overleg en in die zin verant‐
woordelijk voor het managen van het communicatieve en emotionele proces.

In de onderhavige proefcasus werken de professionals voor de eerste maal met
elkaar samen. De professionals kennen elkaar uit de Practice Group die sinds
2013 in de regio actief is. De professionals die deel uitmaken van dit overlegteam
zijn in deze Practice Group actieve leden die zeer betrokken en overtuigd zijn van
de meerwaarde van Collaborative Practice.
Het proces van Collaborative Practice gaat niet zomaar vanzelf. Het is van belang
om binnen het team van professionals eenduidig met elkaar af te stemmen en
naar cliënten duidelijk te communiceren. In deze proefcasus heeft het team regel‐
matig tussentijds overleg gehad om dat wat passeerde op waarde te kunnen schat‐
ten en de juiste interventies te kunnen plegen.

Om de juiste interventies te kunnen plegen is het van belang dat de deskundig‐
heid van de verschillende professionals in samenhang wordt ingezet. In deze
proefcasus leek de situatie (zoals wel vaker gebeurt) in een impasse te komen.
Beide partijen waren niet goed in staat om elkaars belangen te erkennen en
samen te kiezen voor een win-winoplossing. In het interdisciplinaire voortgangs‐
overleg wordt een geschikte interventie onderzocht. In deze casus heeft het pro‐
fessionele team besloten dat de coach met beide cliënten afzonderlijk een coach‐
sessie zou houden, gericht op het doorbreken van de impasse, het erkennen van
de belemmeringen om verder te kijken dan het eigen belang en het ontwikkelen
van constructieve vaardigheden.

Ieder team heeft een eigen kleur. De charme van dit team, professionals en cliën‐
ten, was de diversiteit van de persoonlijkheden. Door de verschillende kwaliteiten
van de teamleden waren doelgerichtheid, doortastendheid, betrokkenheid, intel‐
lectualiteit, rationaliteit, emotionaliteit, spiritualiteit en empathie in samenwer‐
king vertegenwoordigd. Mede hierdoor ontstond er gemakkelijk een goede balans
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in tempo, pas op de plaats maken en doorpakken om het gewenste resultaat te
behalen.

De evaluatie van de cliënten

Moeder geeft aan dat zij het verschil tussen mediation en de collaboratieve
methode wil duiden aan de hand van een metafoor: het snoeien van een boom. Bij
mediation wordt er alleen aan de takken gesnoeid en bij de collaboratieve
methode worden ook de wortels aangepakt. Daardoor zou de boom echt op een
andere plek een nieuwe start kunnen maken en tot volle bloei kunnen komen.

Vader geeft aan dat hij de multidisciplinaire aanpak waarbij meerdere professio‐
nals aan tafel zitten als zeer prettig heeft ervaren. Met alle emoties die bij derge‐
lijke situaties komen kijken en de juridisch kwesties die spelen, is het naar zijn
mening bijna ondoenlijk om dit door één professional te laten doen.

Een uitgebreidere review van de cliënten in deze proefcasus is te zien in een twee‐
tal video’s op de website van de VvCP.3

Conclusie

Collaborative Practice vertoont veel overeenkomsten met mediation. De wijze
waarop met cliënten wordt samengewerkt, het committeren aan de afspraken hoe
met elkaar in het proces te communiceren en het nemen van verantwoordelijk‐
heid voor de voortgang zijn ook in mediation van belang voor het slagen van het
proces. Het belangrijkste verschil tussen Collaborative Practice en mediation is
dat bij Collaborative Practice het evenwicht in de machtsbalans wordt gefacili‐
teerd. Verschillen in macht kunnen worden gekenmerkt door bijvoorbeeld een
voorsprong in informatie, kennis, geld, communicatieve vaardigheden of domi‐
nantie. Deze zaken laten een cliënt zich machtig of juist onmachtig voelen ten
opzichte van de ander. In onderhandelingen geeft dit een disbalans, die voor het
slechten van een kwestie niet wenselijk is en in de weg staat aan het verkrijgen
van een duurzame oplossing. Daarnaast zijn er complexe kwesties, financieel of
emotioneel, die specifieke deskundigheid behoeven.

In Collaborative Practice staat een cliënt er niet alleen voor. Het multidiscipli‐
naire karakter forceert en creëert samenwerking ten behoeve van een deskundige
aanpak en oplossing. Naast de twee advocaten, die de belangen van hun cliënten
behartigen, wordt het team gecompleteerd met andere neutrale en relevante des‐
kundigen. Dit zijn in een familiezaak veelal een financieel deskundige en een psy‐
choloog, eventueel aangevuld met een kinderpsycholoog.

3 De video’s zijn te vinden op www. overlegscheiden. com onder de button ‘ervaringen lezen en
delen van overlegscheidingen’.
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Wampie van Arkel & Irene van Noort

Het proces van Collaborative Practice zou vergeleken kunnen worden met ‘media‐
tion plus’ vanwege de mediërende rollen die de professionals innemen en in het
bijzonder door de rol van de psycholoog/coach als procesbegeleider.

Een aardige vergelijking voor het team van professionals dat betrokken is in Col‐
laborative Practice is die van de wijze dorpsraad. Hadden we in vroeger tijden de
burgemeester, de dokter, de dominee, de pastoor en de hoofdonderwijzer die ons
in samenspraak bijstonden in een dorp of gemeenschap, in de huidige complexere
en meer individualistische instituten ontberen we deze vaste en veilige context.
In complexe vraagstukken hebben we dan ook meer nodig dan mediation vere‐
nigd in één wijze man of vrouw.
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