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Advocaat van
de duivel. . .
De zon hangt als een grote bal boven het water, in de verte
is geen wolkje te bekennen. Ik staar voor mij uit, terwijl
de golfjes met mijn voeten spelen. Groter kan de
tegenstelling niet zijn. Geen angst hoeven voelen dat een
bom je huis, je leven versplintert, niet op de vlucht hoeven
slaan voor het kwaad. Terwijl het elders in de wereld op vele
fronten rommelt, zit ik hier zorgeloos te zijn.
Voor een maand ben ik naar Andalusië vertrokken en
ik heb er een huisje gehuurd te midden van de Spanjaarden.
Deze gedachten maken dat ik mijn verblijf hier met een
dubbel gevoel ervaar. De machteloosheid, omdat ik er
zelf zo weinig aan kan veranderen. De grote oorlogen laat ik
liever aan mij voorbij gaan, in plaats daarvan kijk ik waar
ik wel invloed op heb. Het is tevens het doel van mijn verblijf:
een boek schrijven over scheiden.

Lezing/workshop
Iris inhuren voor een lezing of
workshop? www.sprekershuys.nl
of neem contact met Iris op.
Advocaat van de duivel,
261 blz. boordevol adviezen
en tips van Iris Brik.
Prijs € 27,50.
Keep it Simple, prijs € 19,95.
De boeken van Iris Brik zijn
onder meer verkrijgbaar via
www.finetuning.nl, Bol.com,
Bruna, Ako, Amazon en
Managementboek.

I

n mijn praktijk zie ik hoe scheidende echtelieden
dagelijks hun eigen oorlog voeren! Een strijd
die dikwijls alleen verliezers kent. Maar ook hoe ze
worstelen in het scheidingsproces.
Want waar begin je als je voor een scheiding staat?
Je gaat ervan uit dat jullie er samen uit kunnen
komen; en het liefst binnen niet al te lange tijd.
Maar de praktijk moet natuurlijk nog maar uitwijzen of dat gaat lukken… want hoe vaak zie je een
scheiding niet eindeloos voortslepen?
Na talloze scheidingen te hebben begeleid en afgewikkeld, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het
in de meeste gevallen slimmer en efficiënter kan.
Daarom heb ik een praktisch stappenplan ontwikkelt dat mensen als jij en ik op een logische manier
door het scheidingsproces heen helpt. In Advocaat
van de duivel beschrijf ik waar je voor komt te
staan, vanaf het moment dat je besluit te scheiden,
tot en met het uitvoeren van de afspraken in het
convenant als de scheiding is ingeschreven.
Tegelijkertijd geef ik je ook een stuk munitie in handen waarmee je de boude stellingen van adviseurs
van de gevestigde orde kunt pareren. Mijn ervaring

is dat klanten soms alleen al van de kaart raken
door de manier waarop advocaten hun kennis
en machtspositie tegen je inzetten. Met de juiste
kennis van zaken laat je je minder snel intimideren!
Tot slot. De meeste boeken worden vanuit één
onderdeel van het proces benaderd. Denk aan de
psycholoog die de focus legt op de kinderen en
het ouderschapsplan of de advocaat die zich op de
juridische kant van de scheiding richt. Ik vond
het belangrijk het echtscheidingsproces van A tot Z
in beeld te brengen met al zijn financiële, fiscale
en juridische aspecten. Maar ook met de nodige
humor. Zodat je ondanks de zware kost in dit
boek, af en toe ook kunt lachen om de cartoons,
valkuilen, quotes en eyeopeners die voor een ieder
herkenbaar zijn!
Als je gaat scheiden zou niet alleen jij dit boek
moeten lezen, maar ook familie, vrienden of kennissen die zich betrokken voelen. Zodat ze je op een
constructieve manier kunnen bijstaan. Een proces
dat al ingewikkeld en pijnlijk genoeg is, kun je beter
slim en efficiënt aanpakken. Ofwel Keep it nice!
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