Herken Ouderverstoting | Stichting Écht Scheiden Zonder Schade 1 is op zoek naar:
Advocaat Jeugdrecht (m/v)
Lef, betrokkenheid, deskundig, verantwoordelijkheid, betrokken, no-nonsense
mentaliteit, accuraat, integer.
Spreken deze kernwaarden u aan? Dan kunt u onze achterban vertegenwoordigen.
Wie zoeken wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een advocaat die met de vuist op tafel durft te slaan.
Die de waarheid durft te vertellen, ook aan de ouder/cliënt, zonder loze beloften.
Die de interesse behoudt en accuraat is, scherp blijft, niets aan het toeval overlaat.
Die pro actief handelt, actie gericht, vooruit denkt en niet van het goede uit gaat.
De cliënt écht verdedigt, durft aan te vallen.
Die vernieuwend is.
Niet bang is, zich niet schaamt, maar oprecht boos en verontwaardigd is.
Beseft dat mediation en trajecten een gepasseerd station zijn, de cliënt deze ontraadt en de durf
heeft om deze beargumenteert in de rechtszaal te weigeren.
De poppenkast in de rechtszaal durft te doorbreken, met constante alertheid optreedt in de
rechtbank.
Ouders wijst op hun eigen verantwoordelijkheid.
Goede betalingsafspraken maakt, ouders huiswerk meegeeft en aangedragen stukken toevoegt.
Geen genoegen neemt met ‘de stem van het kind’.
Als u niet in de zaak gelooft, of de oprechtheid van de ouder, afscheid neemt.
Uiteraard kennis en kunde van de hele keten.
Die in één keer de zaak plat slaat en niet eindeloos blijft door procederen.
Ouders stimuleert om zelf een pleitnota te schrijven en liefst voor te lezen.
Weet dat een rechter veel meer kan beslissen, dan dat de rechter zegt dat die kan en
belangrijker, daar de rechter ter plekke op wijst.
Zeker niet oeverloos gaat onderhandelen met de advocaat van en/of de tegenpartij.
Bereikbaar is en kordaat op treedt, meteen de dagvaarding de deur uit en de omgang tussen de
ouder en kind borgt.
Die tegen processtapeling is en alles op alles zet om dit te voorkomen.
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Herken Ouderverstoting is het grootste ouderplatform van Europa. Geformaliseerd in de Stichting Écht Scheiden Zonder
Schade hebben wij als missie maatschappelijke bewustwording te creëren voor ‘ouderverstoting’ of a cross generational
coalition, zoals het fenomeen binnen de gevestigde psychologie omschreven wordt. Daarbij rekent de stichting af met de
(bewuste) handelingsonbekwaamheid van een ieder, die meent zich mogen te bemoeien met het scheidingsproces. Het
Toernooimodel, de procedure op tegenspraak, als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken , is ons een doorn in het oog,
maar voorlopig zullen wij moeten roeien met de riemen die wij hebben.
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Voelt u zich aangesproken? Wordt u enthousiast en wilt u echt een positief verschil maken? Stuur
dan een mail naar secretariaat@herkenouderverstoting.nl
•

•
•

U gaat het druk krijgen. Uw naam wordt gratis vermeld op onze website
www.herkenouderverstoting.nl. Met regelmaat krijgen wij namelijk vragen van ouders of
wij een ‘goede’ advocaat weten.
Met de toegestuurde raamsticker van ons hartje kunt u aangeven of u aan de goede kant
van de streep staat.
Op het moment dat de procedure op tegenspraak afgeschaft wordt en er maar één
vertegenwoordiger in de rechtszaal mag komen, zullen wij u uiteraard van harte
aanbevelen. U maakt immers het positieve verschil en goed gedrag moet beloond worden.
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