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Curriculum Vitae Mediator
Mr. E.A.E. Gombert (Liesbeth)
										
Liesbeth Gombert (1964) is sinds 2006 werkzaam als mediator nadat
zij de post-doctorale opleiding tot mediator bij Van der Hoeven en
Nelissen Mediation en Onderhandelen had afgerond. Zij is oudnotaris, heeft 20 jaar ervaring in het notariaat en treedt op als bemiddelaar bij geschillen inzake (de afwikkeling van) nalatenschappen.
Daarnaast is zij scheidingsbemiddelaar en kan zij partners die uit elkaar gaan tijdens de
scheidingsbemiddeling ook goed adviseren op het gebied van de notariële aspecten.
Zij heeft als NfM gecertificeerd mediator ruime ervaring op het gebied van familierechtelijke
conflicten.
Naast haar werk als nalatenschapsmediator heeft zij tevens een scheidingsbemiddelingpraktijk in
Haarlem.
Voornaamste werkterrein
- Geschillen inzake nalatenschappen (zowel voor als na overlijden)
- Geschillen inzake (echt-)scheidingen
- Overige familierechtelijke geschillen
Voorbeelden van mediations en andere behandelde geschillen
Liesbeth is onder meer betrokken geweest als mediator bij:
- Conflicten over de wijze waarop een nalatenschap afgewikkeld dient te worden
- Conflicten in familie’s die ontstaan voor overlijden
- Het bemiddelen ingeval van (echt)scheidingen
- Het bemiddelen tussen ouders inzake de omgang van de kinderen
- Het bemiddelen tussen ouders inzake de omgang van de grootouders met hun kleinkinderen
- Het bemiddelen tussen ouders en stiefouders
Relevante ervaring
- notaris, met als specialisatie familierecht en onroerend goed
- het opzetten van een nieuwe vestiging in het notariaat alsmede een mediationpraktijk
- het opzetten van een vrouwennetwerk (Captain’s table)
- het bekleden van verschillende bestuursfuncties (Parksociëteit, school, hockeyclub, kookclub)
Opleiding
- Doctoraal Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden
- Beroepsopleiding Notariaat
- Mediationopleiding bij Van der Hoeven en Nelissen Mediation en Onderhandelen
- Specialisatieopleiding Mediation en Scheidingsbemiddeling in het Notariaat
- Opleiding KIES (Kind in echtscheidingssituatie) omgangsbegeleider
- Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

