In mijn werk vind ik het belangrijk om inzicht te hebben in het psychologisch proces van
scheiden en goed op de hoogte te zijn van de wettelijke / financiële regels en normen.
Mensen die ik bijsta bevinden zich namelijk zowel in een persoonlijk en relationeel als in
een juridisch en zakelijk proces. Echte verdieping bereik ik als ik als advocaat en
mediator inhoudelijke kwaliteit kan bieden en werkelijk aanwezig kan zijn in de
ontmoeting. Nu juist die combinatie maakt dat ik mijn werk zo graag doe.
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NEVENACTIVITEITEN

▪

docent Familierecht SSR (opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht)

2013 - heden

▪

docent Beroepsopleiding Advocatuur

2012 - heden

▪

geregistreerd intervisiebegeleider
van de Vereniging voor Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

2010 - heden

▪

(vice)voorzitter en jurist klachtencommissie GGZ WNB en de Viersprong

2010 - heden

▪
▪

lid van de Vereniging Collaborative Divorce Holland

2010 - heden

geregistreerd Forensisch Mediator

2007 - heden

▪
▪

geregistreerd op lijst doorverwijzing Mediation naast Rechtspraak

2005 - heden

gecertificeerd mediator in het NMI-register, thans MfN-register, van mediators

2001 - heden

▪

lid van de Vereniging FamilierechtAdvocaten en Mediators (vFAS)

2001 - heden

(sinds 2004 regiocoördinator arrondissement Breda)

OPLEIDINGEN

▪

Masterclass Strategisch Coachen voor Forensisch Mediators, M. Kouwenhoven

2013

▪
▪

Basisopleiding tot Collaborative Professional van de Verening Collaborative Divorce Holland

2010

Opleiding professionele communicatie Phoenix opleidingen te Utrecht

2005 - 2008

(TA, NLP, Systemisch werken)

▪

Masterclass A. Lange, gedragsveranderingen in gezinnen

2006

▪

Specialisatieopleiding “Familierecht”

2001 - 2002

over de financiële/fiscale en wettelijke gevolgen in het familierecht
van de Vereniging van Personen en Familierechtadvocaten (thans vFAS) in samenwerking
met het Centrum voor Postdoctoraal onderwijs van de Koninklijke Universiteit Nijmegen

▪

Opleiding Forensische Bemiddeling (deskundigenbenoeming door rechtbanken/gerechtshoven)

2002

door mr. C.A.R.M. van Leuven en prof. dr. G.P. Hoefnagels

▪

Specialisatieopleiding scheidingsbemiddeling

1999 - 2001

van de Vereniging van Advocaten Scheidingsbemiddelaars (thans vFAS)

▪

Beroepsopleiding Advocatuur

1995 - 1998

▪

Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden

1988 - 1995

Studierichting: Nederlands Recht, civielrechtelijke afstudeerrichting

▪

Emory Law School te Atlanta, Georgia U.S.A.

1993 - 1993

▪

Université Robert Schuman te Straatsburg

1993 - 1994

WERKERVARING

▪
▪

Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en Mediators

2009 - heden

Mannaerts & Appels Advocaten en Notarissen

1999 - 2009

▪

MR Advocaten en procureurs

1995 - 1999

