
Verbeeten Jager Kouters is het enige advo-

catenkantoor in Dordrecht en omgeving dat 

zich uitsluitend op alle facetten van echt-

scheiding focust. Else Verbeeten en Désirée 

Jager-van den Berg werken sinds jaar en dag 

in de Merwestad. Zij richtten hun kantoor 

in 2008 op. Wilma Kouters sloot zich begin 

dit jaar aan. “In mijn vorige functies was 

ik vooral in de Rijnmond actief. Dordrecht 

leer ik nu kennen, de stad bevalt me zeker.” 

Désirée Jager-van den Berg: “Je zou museum 

Huis Van Gijn eens moeten bezoeken, dat zit 

hier vlakbij.”

‘Vlakbij’ is in dit geval letterlijk op steenworp 

afstand. Huis van Gijn is aan de Nieuwe 

Haven 29-30 gevestigd, de advocaten op 

nummer 44. De geluiden van het charmante 

haventje en het gebeier van de nabijgele-

gen Grote Kerk klinken hen als muziek in 

de oren. “We hebben een zwak voor deze 

stad”, vertelt Désirée Jager-van den Berg. 

“Vandaar dat we graag iets terug doen, zoals 

deelname aan de Stichting Vrienden van de 

Dordtse Musea. En we sponsoren hockey-

club DMHC.”

Speelveld

De drie raadsvrouwen kozen naar eigen 

zeggen voor personen- en familierecht 

vanwege diens dynamisch en ingrijpend 

karakter. “Je beweegt je op een speelveld 

van koele zakelijkheid en heftige emoties”, 

vertelt Else Verbeeten. “Mensen zitten in 

een problematische fase van hun leven. Wij 

zorgen ervoor dat de scheiding en alles wat 

erbij komt kijken zorgvuldig wordt geregeld, 

zodat cliënten weer naar de toekomst kun-

nen kijken.”

Totaalbeeld

Mediation kan volgens de advocaten een 

degelijke methode zijn om de Gordiaanse 

knoop van financiën, belangen en gevoe-

lens los te maken. Wilma Kouters en Désirée 

Jager-van den Berg: “We proberen in goed 

overleg een overeenkomst te bereiken. Daar 

is maatwerk voor nodig. Er ontstaat een 

totaalbeeld. Dat kan een meer bevredigend 

resultaat opleveren dan een gang naar 

de rechter, die de onderdelen afzonderlijk 

beoordeelt.”   n

Wel l icht  heef t  hun vakgebied n ie t  zo ’n  s toer 
imago. Da t  zou verklaren waarom re la t ie f 
wein ig  mannel i jke  confrères  z ich exc lus ie f 
op het  personen-  en fami l ierecht  r ichten . Hun 
specia l isme is  echter  a l lesbehalve sof t , 
zeggen de Dordtse  advoca ten en media tors 
E lse  Verbeeten , Dés irée  Jager-van den Berg 
en Wi lma Kouters. De raadsvrouwen ontwar-
ren k luwens van belangen, fami l iebanden en 
rancune. Soms in  een s feer  waar  k inderen a ls 
press iemiddel  worden ingezet .
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Kijken 
naar een nieuwe 
toekomst

tekst Martin Neyt   fotografie Mascha van der Wolk-Joustra

V.l.n.r. Désirée Jager-van den Berg, Wilma 
Kouters, Els Verbeeten.


