
Recht doen.

Op 28 april vindt de offi  ciële opening 
plaats van BVD advocaten in Barneveld. 
De komende weken maakt u daarom kennis 
met onze Barneveldse advocaten. Meer 
weten over Anje en haar collega’s? Ga naar 
www.bvd-advocaten.nl/advocaten

Stel, u overweegt te scheiden...

Misschien loopt uw huwelijk niet zoals u 
zou willen. Samen hebt u al huwelijks therapie 
gevolgd. Toch leverde dat niet op wat u hoopte. 
Steeds vaker denkt u aan echtscheiding. U 
zocht op internet naar mogelijk heden, maar 
eigenlijk hebt u geen idee hoe nu verder. 

Anje Slootweg is echtscheidingsadvocaat en 
mediator bij BVD advocaten. Ze studeerde 
rechten én pedagogiek. Dagelijks houdt zij 

zich bezig met vragen rondom echtscheidingen. 
De keuze voor een echtscheiding is ingrijpend. 
Als mediator én advocaat weet ze, mede 
dankzij haar pedagogische achtergrond, als 
geen ander de juiste toon te zetten. Juist 
wanneer het ook om de toekomst van uw 
kinderen gaat. 

Wat maakt jouw werk zo mooi?
Wat mijn werk mooi maakt, is dat ik naast 
mensen sta in de grootste crisis van hun leven 
en op dat moment iets concreets voor hen 
kan betekenen. 

Met welke onderwerpen ben je bezig?
Ik doe voor een groot deel echtscheidingszaken. 
Zowel als mediator alsook als advocaat. Bij 
mediation komen beide partijen er onder mijn 
begeleiding samen uit. Als dat niet lukt, is een 

gang naar de rechter noodzakelijk en hebben 
beide partners een advocaat nodig. Ook in 
dat geval zoek ik zoveel mogelijk het overleg, 
om de schade niet nog groter te maken.

Waar kunnen ze jou voor bellen? 
Mijn doel is dat mensen die een echtscheiding 
overwegen geen drempel ervaren om eens 
contact met mij op te nemen. Vaak zitten 
mensen in deze situatie met veel vragen en 
hebben ze geen enkel overzicht. Gewoon eens 
een vrijblijvend gesprek met een deskundige 
kan veel lucht geven. Vaak wordt dan vanzelf 
helder welke keuzes op de korte en langere 
termijn nodig zijn.

U kunt vrijblijvend contact opnemen 
met Anje Slootweg. Zij gaat graag met 
u in gesprek.
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