
Karina Beers is inmiddels al 15 jaar 

werkzaam in de advocatuur. Maar zo’n 

bijzonder, uitdagend en roerig jaar als 

2020 heeft ze nog nooit meegemaakt. 

Flexibiliteit was het toverwoord de 

afgelopen maanden. Maar voor alles is 

gelukkig een oplossing. Want Karina 

blijft net zo lang puzzelen tot iedereen 

tevreden is.

Blijf met 
elkaar in 
gesprek, 
juist nu
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Echt een uitdaging
Als mensen besluiten om uit elkaar te gaan, 
komt daar enorm veel bij kijken. De kinderen, 
het huis, je pensioen. Het is veelomvattend en 
het overzicht is snel zoek. Door de coronacri-
sis kwamen daar nog eens extra factoren bij. 
Ondernemers kregen plotseling te maken met 
een gedwongen sluiting van hun zaak en (ex)
partners interpreteerden de richtlijnen van 
de overheid allebei op een hele ander manier. 
De huizenmarkt werd ineens een spannende 
factor. “Het was zeker even schakelen, maar 
vanaf het begin heb ik deze situatie ook wel 
echt als een uitdaging gezien”, aldus Karina. 
“Ik zeg altijd tegen mijn cliënten dat we net 
zo lang met elkaar blijven puzzelen tot alle 
stukjes van de puzzel voor iedereen op de 
juiste plek liggen. Ook al moet die puzzel dan 
meerdere keren worden omgegooid. En dat 
moet juist in deze tijd soms echt wel meerde-
re keren. Doordat de situatie ineens toch weer 
anders wordt. Maar dat geeft helemaal niks. 
We komen er hoe dan ook samen uit.”

Persoonlijke aandacht
Na de aankondiging van de lockdown in maart 
zat Karina toch wel met veel praktische vra-
gen. “De rechtbank sloot ineens haar deuren 
en kon ik mensen nog wel op mijn kantoor 
blijven ontvangen? Natuurlijk is er technisch 
veel mogelijk op het gebied van videobellen, 
maar een persoonlijk gesprek is altijd veel 
waardevoller. Juist in mijn vakgebied”, aldus 
Karina. “Gelukkig loste dat zichzelf snel op, 
want veel cliënten gaven zelf aan dat ze heel 
graag toch op kantoor langs wilden komen. 
Dus al snel werden de gesprekken gewoon 
op kantoor voortgezet. Uiteraard op afstand 
en met alle richtlijnen in acht nemend. Op die 
manier konden we toch gewoon de persoon-
lijke aandacht geven waar wij als kantoor echt 
voor staan. Want het zijn toch emotionele 
gesprekken die je met elkaar voert. En dan is 
het veel fijner als je gewoon met elkaar aan 
tafel zit.” Verrassend genoeg zorgde de crisis 
soms ook op een bijzondere manier voor klei-

ne lichtpuntjes. “Doordat de rechtbank tijdens 
de eerste lockdown gesloten was, waren 
mensen veel meer bereid om toch met elkaar 
in gesprek te gaan. Door middel van mediation 
werden in harmonie afspraken gemaakt, waar 
anders misschien toch een rechter aan te pas 
had moeten komen. Dat vond ik ook wel weer 
mooi om te zien”, aldus Karina. 

Laat je goed informeren
Wanneer mensen in deze roerige tijd besluiten 
om te gaan scheiden, wil Karina ze wel echt 
op het hart drukken om zich goed te laten 
informeren. “Scheiden is maatwerk en er is 
echt veel kennis en kunde voor nodig. Stap 
niet zomaar naar een mediator toe, omdat 
het goedkoop lijkt of snel geregeld is. Naast 
mediator ben ik ook advocaat en dat is echt 
een voordeel. Gemaakte afspraken moeten 
namelijk ook juridisch houdbaar zijn. Als later 
blijkt dat dit niet zo is, kan je ineens voor 
vervelende (financiële) verrassingen komen 
te staan. En dan kost het je uiteindelijk toch 
meer.”

De juiste klik
“Wellicht is de klik die je met iemand moet 
hebben nog wel belangrijker. Je gaat een heel 
persoonlijk traject met elkaar aan en dat moet 
gewoon goed voelen”, aldus Karina. “Waar veel 
mensen vaak niet bij stil staan is dat je na een 
scheiding als ex-partners soms wel meer met 
elkaar moet communiceren dan daarvoor. Hoe 
moeilijk of eng dat soms ook lijkt. Goede af-
spraken zijn daarbij echt een must. Ik wil echt 
oprecht dat het goed gaat met alle partijen. 
Dus we blijven net zo lang doorgaan tot alle 
puzzelstukjes op de juiste plek in elkaar vallen. 
Voor iedereen. Want sommige stukjes zijn 

voor de een nu eenmaal belangrijker dan voor 
de ander. Aan de hand van een stappenplan 
gaan we overzichtelijk alle punten langs.” 

De kracht van Beers Advocatenkantoor is het 
kleine team. Vertrouwde gezichten zijn op 
de hoogte van alles wat speelt en je hoeft de 
situatie niet meerdere keren uit te leggen. 
“Vertrouwen en korte lijntjes. Daar draait het 
bij ons om”, aldus Karina. “Je kan bij ons altijd 
terecht voor een vrijblijvend gesprek. Twijfel 
je aan iets of zit je met vragen? Pak de tele-
foon of mail ons gewoon. Ook voor een second 
opinion. We helpen je graag. En wacht in deze 
roerige tijd niet te lang met het doorgeven 
van wijzigingen in de huidige situatie. Snel 
handelen nu, voorkomt veel problemen in de 
toekomst. Wij staan voor je klaar, juist nu.”
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