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BABS VAN DEN ANKER

Gids bij
scheiden

Respect, transparant, creatief en krachtig. Dit zijn de
pijlers van familierechtadvocate en mediator Babs
van den Anker van SIBBE Familierecht in Boxtel.
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T

ijdens haar rechtenstudie liep Van
den Anker (36) stage bij een
gerenommeerd advocatenkantoor in
‘s-Hertogenbosch. ‘Ik had destijds
niet echt de ambitie advocaat te
worden, maar wilde het idee niet
afschieten zonder het vak te leren kennen.
Uiteindelijk heb ik tien jaar bij het betreffende
kantoor gewerkt. Een zeer fijne werkplek waar
ik alle ruimte kreeg om mij te ontwikkelen en
specialiseren.’
Het hart van Van den Anker lag vanaf het
begin van haar loopbaan bij het familierecht. ‘Ik
heb in dat kader de nodige scholing gevolgd, ik
heb niet alleen mijn juridische kennis verder
uitgebouwd, maar ook de opleiding tot mediator
met succes gevolgd.’
Na tien jaar bij het betreffende
advocatenkantoor te hebben gewerkt, kreeg Van
den Anker de gelegenheid om bij het
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch aan de slag te

'Ongeacht de rol die ik vervul,
tracht ik mijn cliënten te
ontzorgen door hen
perspectief te bieden'

gaan. ‘Ik liep dagelijks voorbij het Paleis van
Justitie en vroeg mij dan altijd af hoe het er aan
toe ging achter de schermen van het hof’, aldus
Van den Anker.
Ze vervolgt: ‘De overstap maakte dat ik in de
rechtszaal aan de andere kant van de tafel zat en
zaken dus vanuit een ander perspectief leerde
bekijken. Ik werkte nauw samen met
raadsheren en andere senior juridische
medewerkers bij het hof. Ik heb gezien hoe zij
denken en werken. Waardevolle kennis.’
Na anderhalf jaar stopte de advocate echter
bij het hof. ‘Ik miste het directe contact met de
cliënt en wilde weer graag rechtstreeks van
betekenis zijn.’

ZORGELOZE START
Van den Anker besloot de kennis die zij
binnen de advocatuur en bij het hof heeft
opgedaan, in te zetten voor haar eigen
onderneming: SIBBE Familierecht. ‘Nog voordat
ik mij had ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, zocht ik al contact met Erwin
Wijdeven en Mariëlle van der Aa van de
Rabobank. Ik bankier al jaren naar volle
tevredenheid bij de Rabobank en was er daarom
van overtuigd dat zij mij als ondernemer een
zorgeloze start konden bieden. Het regelen van
mijn bankzaken en verzekeringen was ook snel
geregeld.’
Het ontzorgen van cliënten is ook datgene
dat Van den Anker in haar praktijk nastreeft. ‘Als
een koppel gaat scheiden, brengt dat meestal
verdriet en pijn met zich mee. Onder vaak
emotionele omstandigheden moet alles wat
samen is opgebouwd, worden ontvlochten. Ook
na een scheiding zijn er vaak nog momenten
waarop een gescheiden koppel overleg met
elkaar moet hebben.’

DUURZAME OPLOSSING
Het liefst begeleidt Van den Anker haar
cliënten in haar rol als mediator of als advocaat
in samenspraak met de jurist van de ander. In
het uiterste geval moet een rechter een knoop
doorhakken en staat zij haar cliënten tijdens

De naam SIBBE is
gerelateerd aan een oud
Germaans woord dat staat
voor familie en
verwantschap.

Het familierecht bestaat o.a.
uit zaken op het gebied van
echtscheiding, het verdelen
van het huwelijkse
vermogen, alimentatie en
gezag over kinderen.

STERK VAN START
MET DE RABOBANK
Om de bankzaken van je
bedrijf meteen goed te
regelen, kun je een
zakelijke rekening met
Startersvoordeel openen.
Dit kent vele voordelen.
Zakelijk bankieren is het
eerste jaar gratis.
Bovendien ontvang je als
starter een jaar korting
op onze producten voor
pin, contant en iDEAL.
Regel daarna een
aansprakelijkheidsverzek
ering van Interpolis.
Hiervan kun je als starter
het eerste half jaar
kosteloos gebruik maken.
Zo ga je sterk van start.

een procedure doortastend bij. ‘Ongeacht de rol
die ik vervul, tracht ik hen te ontzorgen door
hen perspectief te bieden. Ik ben als het ware
een gids die helpt bij het ontvlechten van alles
dat een koppel opgebouwd heeft.’
Van den Anker streeft altijd een zo
duurzaam mogelijke oplossing na. Dat is in haar
ogen een overeenkomst die aan zoveel mogelijk
belangen tegemoet komt. ‘Hoewel de belangen
van mijn cliënt centraal staan, houd ik ook
rekening met de belangen van de ander, de
kinderen en een eventuele onderneming.
Mensen blijven na een scheiding vaak nog in
veel opzichten met elkaar verbonden. Het is fijn
als het contact zo soepel mogelijk verloopt.’

TOEKOMST
Het tijdig en goed informeren van cliënten
over hun mogelijkheden en onmogelijkheden
kan volgens Van den Anker bijdragen aan het
behoud van dit contact. ‘Een oplossing kan vaak
op meer manieren worden bereikt dan mensen

aanvankelijk denken. De wet biedt legio familieen fiscaalrechtelijke opties, die er voor zorgen
dat mensen in passende oplossingen kunnen
blijven denken.'
Ze vervolgt: 'Maar er zijn ook valkuilen
waarin mensen kunnen trappen als zij zich
onvoldoende laten informeren. Een zaak is voor
mij geslaagd als er voor cliënten een
allesomvattende oplossing is bereikt, dat zij
daarmee een onzekere periode in hun leven
kunnen afsluiten en zich weer op de toekomst
kunnen richten.’

