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V o o rw o o r d

15 jaar Mediation
Amsterdam, het vieren
waard!
Begin 2020 hadden we nog uitbundige
feestelijkheden in gedachten voor ons
15-jarig jubileum en de opening van onze
tweede vestiging in Edam. Als gevolg van
een niet te missen pandemie moesten
ook wij onze plannen wijzigen. Maar tenminste één plan bleef overeind en dat ligt
voor u!
Een magazine dat nieuwsgierig maakt,
gericht op professionals. Een blad waarin
we mensen aan het woord laten die op
hun eigen manier kijken naar conflict,
samenwerken en onderhandelen. Niet
geheel toevallig, vonden we de meest
bijzondere verhalen in onze directe omgeving. Familie en vrienden als bron van
inspiratie, nieuwe inzichten en compassie.
Heel toepasselijk omdat we als zakelijke
mediators ook graag familiebedrijven
begeleiden. Juist in die bedrijven worden
conflicten vaak te lang bedekt met de
mantel der liefde, zo bleek uit een onderzoek dat we dit jaar lieten uitvoeren.
We bieden diverse invalshoeken op conflictzaken: stevig gedoe in een succesvol
familiebedrijf, de kijk van 2 rechters en
een hoogleraar op mediation, omgaan
met zedendeliquenten, rituelen bij verwerking van zware gebeurtenissen, de
conflictcultuur bij defensie, soepel samenwerken in het Eurovisie Songfestival,
internationaal onderhandelen, inspirerende input van jonge professionals en
nog veel meer.
Op de foto een verwijzing naar The Beatles, die door conflicten uiteindelijk uit
elkaar gingen. Zolang hun manager Brian
Epstein nog leefde, hadden ze in hem een
briljante mediator, waar ze altijd op konden terugvallen. Na zijn dood werd het
samenwerken lastiger. Het album “Abbey
Road” was een van hun grootste successen, waarmee we maar willen zeggen dat
onderlinge verschillen ook kunnen leiden
tot prachtige resultaten, als ze maar goed
gemanaged worden.
Misschien geeft deze bonte en creatieve
verzameling verhalen over samenwerken
en conflicten u ook weer een nieuwe blik
op het ontwarren van gedoe. We horen

heel graag wat u ervan vond!
Voor ons als professionele mediators is
wel duidelijk dat, naast de technische
en formele kennis en kunde van onze
interventietechnieken, vooral geduld,
nieuwsgierigheid en creativiteit wezenlijke
eigenschappen zijn die tot succes leiden.
Daarover leest u verderop in dit blad drie
heerlijke recepten.
De afgelopen jaren konden wij ons kantoor alleen laten groeien in samenwerking
met u, en natuurlijk ook dankzij de steun
van onze familie en vrienden.
Achter elk succes staat een grote groep
supporters en mogelijkmakers: wij zijn
bijzonder dankbaar voor de mensen om
ons heen, zakelijk en privé.
Op naar ons volgende lustrum!
Tabitha van den Berg
Eline van Tijn
Roderic van Voorst tot Voorst
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familiebedrijf

Het

Van Tijn
van

(en hoe we conflicten het hoofd boden)
door eline van tijn

Oprichting
Toen mijn broer Eric van Tijn nog
maar net in de maak was, richtten
mijn ouders in 1956 ons familiebedrijf
‘Artisound’ op. Mijn vader Eli van Tijn
maakte van zijn hobby geluidstechniek zijn werk. Ook mijn moeder,
Lena van Tijn, werd betrokken in
het bedrijf. Zij deelde de passie voor
geluidstechniek niet met haar man
en had misschien liever medicijnen
gestudeerd. Maar in de na-oorlogse
periode waren de mogelijkheden nog
beperkt. Dus wat doe je dan? Je steunt
je self-made-man en maakt er het
beste van. Mede dankzij haar commerciële talent bloeide Artisound op tot
een gerenommeerd bedrijf in de top
van de muziekbranche. Een bruisend
bedrijf waar veel bekende artiesten

uit alle hoeken van de creatieve sector
hun muziek kwamen opnemen. Het
was letterlijk en figuurlijk een swingende club.

Kortom, zowel vader als zoon waren
inhoudelijk altijd heel erg gepassioneerd aan het werk binnen het familiebedrijf.

Opvolging

Toen ik, dochter van Eli en Lena, eind
jaren ’70 eindexamen deed, riep Eli
opgewekt dat ik maar eerst bij Schoevers de secretaresseopleiding moest
volgen. Dan kon ik vervolgens de
facturen voor het familiebedrijf uit typen. ‘Mooi niet!’ dacht ik. Ik studeerde
rechten en ging aan de slag als advocaat. Begin jaren ’90 vroegen mijn ouders nogmaals of ik in de zaak wilde
komen werken, want zij werden zelf
wat te oud voor die swingende business. Om hun vraag kracht bij te zetten meldden ze dat ze de studio zouden moeten verkopen als ik niet over
de brug kwam. Inmiddels gewapend
met mijn eigen (juridische) expertise
besloot ik het voor één jaar te proberen. En het werkte: naast dat ik al snel
merkte dat het ondernemerschap mij
ook goed lag, kon ik een verbindende
rol spelen in de dynamiek tussen vader en zoon, wanneer zij het oneens
waren over de bedrijfsvoering.

Eli vond het heerlijk om te zien dat
zoon Eric interesse kreeg in de muziekwereld. Tijdens zijn studietijd
aan het conservatorium ging hij al
in de studio aan de slag en ontwikkelde zich tot componist/muziekproducer. In de jaren ’80 begon hij een
samenwerking met Jochem Fluitsma
en samen scoorden zij in 1984 hun
eerste internationale hits met de band
Mai Tai. Inmiddels vormen ‘Fluitsma
& Van Tijn’ al ruim 40 jaar een succesvol duo, iets wat in de creatieve
wereld een topprestatie op zichzelf is.

Volgende generatie(s)

M

Eline en Eric van Tijn, circa 1965.
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Toen Eric en ik eenmaal zelf aan het
roer stonden, ontwikkelde het familiebedrijf zich verder tot ‘full service
company for sound & music’ onder de
nieuwe naam ‘Soundwise’. Na al die
jaren als vaste creatieve partner van
Eric, hoorde Jochem Fluitsma praktisch bij de familie en werd hij derde
aandeelhouder. Inmiddels is de derde

Het eigengebouwde bedrijfspand,
circa 1978.

generatie ten tonele verschenen. De
laatste jaren begint mijn neef Mark
van Tijn als jonge en hippe muziekproducer het stokje al aardig over te
nemen van zijn vader Eric. Die is op
zijn beurt, net als Eli dat was op Eric,
apetrots dat zijn zoon zich bij het
familiebedrijf voegt.
Tot op de dag van vandaag zijn wij
top-of-the-bill in de entertainment
branche. Soundwise is een muziekfabriek, een creatieve hotspot met
vijftien drukbezette geluidsstudio’s
in ons eigen bedrijfspand. Een bijzonder succesvol familiebedrijf, hoor ik
je denken; maar de weg naar succes
verliep niet zonder rimpels en kleerscheuren. Ook in onze familie zijn
menselijke emoties niet vreemd. Er
zijn conflicten ontstaan, voorkomen
of weer opgelost. Ik zou er een kroniek over kunnen schrijven, maar zal
bij gebrek aan tijd slechts een paar
hoofdlijnen toelichten ter lering en

Eli en Lena van Tijn, directie Artisound, circa 1980.

vermaak. Wellicht heeft de oplettende
lezer al wat potentiële conflicten opgemerkt.

Ruzies
In mijn kindertijd maakte ik de ruzies
mee tussen mijn ouders en ik nam
mij voor om nooit samen met mijn
echtgenoot een bedrijf te beginnen.
Gelukkig werd ik door mijn moeder

enorm gestimuleerd om mijn eigen
pad te volgen. Zij vond het voorstel
van mijn vader dat ik de secretaresseopleiding zou volgen een belachelijk
idee. Het stak Lena dat Eli ‘het typen
van de facturen’ altijd noemde als
haar voornaamste toevoeging aan het
bedrijf, terwijl ze juist op geweldige
wijze het complete management voor
M
haar rekening nam. Dit deed zij met
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Eli van Tijn en zijn eerste klant:
Pete Felleman, 1956

om zich door deze zware tijden heen
te slaan en werd het bedrijf klaargestoomd voor een volgende generatie.

Commentaar

name in tijden van grote tegenslag,
zoals toen de bouw van het eigen
bedrijfspand onder architectuur van
mijn oom volledig misliep. Mijn vader had voorspeld dat er ruzie zou
komen als we de expertise van zijn
zwager niet zouden gebruiken; hij
was immers architect. Waarop Lena
reageerde dat het betrekken van haar
broer evenzeer voor ruzie zou kunnen
zorgen. Helaas gebeurde dit ook. Zowel architect als aannemer maakten
grote fouten waardoor de bouwsom
verdubbelde. Om een lang verhaal
kort te maken: de rechter wees een
schadevergoeding toe die nauwelijks
hoog genoeg was om de kosten van de
advocaat te dekken en met mijn oom
is zeker 10 jaar niet gesproken.

Begin jaren ’90 droeg Lena haar werk
over aan mij, wat zij erg fijn vond. Het
gaf rust in haar leven en huwelijk met
Eli. Eli moest wel enorm aan dit idee
wennen en vroeg haar nog tijdenlang
elke morgen of ze die dag nog naar de
studio zou komen, waarop Lena steevast ontkennend antwoordde.
Lena keek verder rustig toe vanaf
de zijlijn, had geen commentaar
op onze bedrijfsvoering en liet ons
leren van onze eigen fouten. Mijn
vader had daarentegen meer moeite
met afstand nemen, omdat het nou
eenmaal zijn passie was en er voor
hem niks leukers was dan tijd doorbrengen in de studio. Jarenlang reed
hij er elke werkdag nog naar toe, tot
hij op tachtigjarige leeftijd overleed.
Trots en met grote interesse volgde Eli
alle ontwikkelingen, zowel technisch
als commercieel. Dit betekende ook
dat hij vaak commentaar had en nog
steeds een stempel wilde drukken op
het bedrijf. Daarbij botste hij nogal
eens met Eric en daar werd de sfeer
niet beter op. Ik vervulde toen al de
rol van bemiddelaar, alhoewel ik des-

tijds nog nooit van het beroep van mediator had gehoord. Ik luisterde met
veel geduld naar mijn vader en nam
de tijd om door Eric en/of mij gewenste veranderingen als verbeteringen te
presenteren.

Consensus
Inmiddels werken de huidige drie
aandeelhouders (Eric, Jochem en ik)
van Soundwise alweer ruim dertig
jaar samen. Essentieel in onze samenwerking is dat we samen hebben afgesproken dat we grote en kleine beslissingen unaniem nemen. Als één van
ons er anders over denkt, proberen
we het toch samen eens te worden. De
afgelopen dertig jaren verliepen niet
zonder slag of stoot, maar met goede
afspraken en een rotsvast vertrouwen
in elkaars bedoelingen slaan we ons
er doorheen. Dit betekent ook dat je
moet accepteren dat iemand een fout
kan maken en dat dit soms geld kost.
Natuurlijk lopen de emoties wel eens
hoog op, maar ook hier geldt dat we
genoeg van elkaar houden om de zaken altijd weer te kunnen relativeren
en op te lossen.

Vastleggen
Binnen ons bedrijf kwam het goed
van pas dat ik als advocaat werkzaam

Oplossen
Gedesillusioneerd door de uitkomst
van het juridische gevecht, zocht Lena
verder naar een oplossing om de bouw
van het pand verder te bekostigen. Ze
vond die uiteindelijk in de relationele
sfeer. Een belangrijke man binnen de
bank van het familiebedrijf verschafte
na enige moeite een bijzonder bedrijfskrediet. Het pand werd afgebouwd,
maar we gingen jarenlang niet met
vakantie. Gelukkig liep de studio verder goed en konden ze het torenhoge
krediet langzaam inlopen.
Ondanks dat het niet haar passie was,
liet onze moeder uiteindelijk financieel een meer dan gezond bedrijf
na. Ergens halverwege deze historie
kwam het nog wel bijna tot echtscheiding, wat het einde van het familiebedrijf zou zijn geweest. Gelukkig was de
M
liefde tussen mijn ouders sterk genoeg
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Directie Soundwise: Jochem Fluitsma, Eline van Tijn, Eric van Tijn, circa 2000.

artikel

Componisten/producersduo Fluitsma
& Van Tijn, circa 1985.

daardoor gegrepen. Inmiddels zet ik
mijn talenten ook buiten het familiebedrijf in en timmer ik hard aan
de weg in mijn nieuwe carrière als
zakelijk mediator. Ook nu komt mijn
opleiding en werkervaring als jurist
èn ondernemer goed van pas in het
uitoefenen van mijn vak, voor mij is
het een logisch en natuurlijke transitie in mijn activiteiten.

Moraal

ben geweest. Als vanzelf had ik altijd
aandacht voor het goed vastleggen van
zakelijke afspraken, zowel binnen de
familie als buiten de familie met onze
opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers etc. Het was wel zo makkelijk
dat ik de contracten kon opstellen of
beoordelen.
Noem het beroepsdeformatie, maar
door altijd de algemene voorwaarden te lezen heb ik in minimaal één
kwestie een groot zakelijk verlies weten te voorkomen. We hadden voor 1
miljoen geïnvesteerd in nieuwe audioapparatuur, waar mijn vader en broer
wildenthousiast over waren. In de
vakliteratuur sprak men van “the holy
grail in audio-engineering”, geweldig!
Alleen in de praktijk werkte het niet.
Volgens de leveringsvoorwaarden kon
de Engelse fabriek zich op overmacht
beroepen, ware het niet dat ik precies
die bepaling eruit had laten halen
voor de koop. En wat helemaal mooi
was: we konden mijn man, Geert-Jan
Hoek, als ervaren onderhandelaar
inzetten bij het moeizame gesprek
in Engeland over geld terug en schadevergoeding. Het was een enorm
gedoe, maar we kwamen er redelijk
goed vanaf en konden weer verder.
Let wel dat ik het lezen van algemene
voorwaarden eigenlijk niemand kan
aanraden…
Wat ik wel iedereen kan aanraden
is het gebruik maken van derdenadviseurs als het gaat om het vastleggen van afspraken binnen de familie.
Niet alleen de standaard statuten voor
de BV, maar ook aandeelhoudersovereenkomsten, management-over-

eenkomsten, testamenten en fiscale
constructies. In onze ervaring zijn dit
investeringen in tijd, energie en geld
die zich in de loop der tijd zeker terug
zullen verdienen.

Overgang
Omdat de tijd maar niet wil stilstaan,
kan het gebeuren dat ons familiebedrijf weer in een transitiefase zit. De
volgende generatie producers/componisten en ondernemers is nu al vol
passie aan het werk. Het wordt straks
weer tijd voor nieuwe afspraken over
deelname, eigendom en zeggenschap.
We hebben er zin in! Het geeft veel
energie om nieuw elan toe te laten
en open te staan voor de inbreng van
jong talent. Hoewel we een familiebedrijf zijn, is dat gegeven niet heilig
voor ons. Onze opvolging hoeft niet
alleen uit de familie te komen. Het
gaat ons erom dat opvolgers echt een
‘drive’ hebben om als ondernemer
te gaan deelnemen. Hard werken,
kwaliteit leveren en doorzetten hoort
daarbij; ook als je de zoon van de baas
bent.

Een familiebedrijf tot een succes maken, inclusief de opvolging door de 2e
en 3e generatie, is hard werken. Hoe
soft het ook mag klinken, liefde voor
en vertrouwen in elkaar zijn belangrijke elementen. Er is grote(re) kans
op succes als opvolgende familieleden
de passie van de oprichter delen en
de vonk kan overspringen. Ook is het
zaak om regelmatig met elkaar stil te
staan bij het natuurlijke verloop der
dingen. Daarbij is het essentieel om te
vragen (en goed te luisteren) naar de
ervaring en vakkennis van de vorige
generatie. Het zal enorm helpen om
tijd te investeren in het bespreken en
goed (laten) vastleggen van afspraken.
Zie in dit verband ook het artikel over
een familiestatuut op pagina 18. 

Terug naar mij, Eline van Tijn. Na 25
jaar volle focus op het familiebedrijf,
begon ik toch om me heen te kijken.
Ik ben nog steeds met veel plezier
commercieel directeur/eigenaar, maar
ik laat het muziek maken in de studio over aan de anderen. In aanloop
van de huidige transitiefase ontdekte
ik een compleet nieuw vak en werd

Eric van Tijn in de analoge studio, circa
1975.
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Werken aan een

delict-vrije
of
conflict-vr
toekomst?
E e n f o r e n s i s c h p s y c h i at e r
aan het woord
door RODERIC VAN VOORST TOT VOORST

Bastiaan Frelier is psychiater in de forensische zorg. Wij zijn benieuwd naar
overeenkomsten en verschillen tussen zijn beroep en de mediation-praktijk.
Kunnen we wat van elkaar leren?
Wat doe je voor werk?
Ik werk als psychiater op een forensische psychiatrische
polikliniek. Daar behandel ik mensen, die dader zijn van
(ernstige) misdrijven. Het maken van een risicotaxatie van
het gedrag, zicht krijgen op (on)veiligheid en het behandelen van psychiatrische problemen, die kunnen leiden tot
gevaarlijke situaties, zijn mijn voornaamste taken.
Deze polikliniek is onderdeel van een grote organisatie,
waar ook TBS-klinieken aan verbonden zijn. Zodoende behandel ik ook mensen die na hun TBS-behandeling weer
thuis zijn gaan wonen en nog therapie nodig hebben.
Niet al mijn patiënten spreek ik binnen een ‘verplicht kader’, dus via een uitspraak van de rechter. Ongeveer 50%
van de patiënten in mijn caseload is doorgestuurd door de
huisarts.
Je gebruikt zowel de woorden ‘dader’ en ‘patiënt’?
Ja, dat klopt. Ik bedoel daarmee iemand die een delict
heeft gepleegd of dreigt te plegen en psychiatrische hulp
nodig heeft om dit in het vervolg niet meer te doen.
Door mijn achtergrond in de geneeskunde ben ik minder
geneigd om ‘cliënt’ of klant’ te gebruiken. Het klinkt ook
zo vrijblijvend, alsof iemand even iets komt halen. Maar ik
begrijp dat “klant” in mediation ook niet de goede term is,
en dat “partij” erg juridisch klinkt, dus dat “deelnemers”
bij jullie een goede term is. Zo zie je maar aan dit kleine
M
voorbeeld hoe taalgevoelig onze beide beroepen zijn.
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Hoeveel forensische psychiaters zijn er in Nederland?
Van de ongeveer 4.000 psychiaters werken er zo’n 400 in
de forensische psychiatrie. Ze werken in TBS-klinieken,
poliklinieken of in gevangenissen. Het werk bevindt
zich op de scheidslijn van (straf )recht en gezondheidszorg.
Wat is jouw visie op conflict / strijd?
Conflict en strijd horen bij het leven. Waar mensen samen zijn, zijn er strijdende belangen. En niet altijd wordt
dat in pais en vree opgelost.
Conflict ontstaat vaak vanuit ontregelende gebeurtenissen zoals een trauma, teleurstelling, discriminatie of
vernedering. Zo’n onopgelost conflict kan zich daarna
voortzetten. Dat hoeft niet openlijk en zichtbaar, vaak
gebeurt dat intern. Iemand gaat zich steeds machtelozer voelen en kan dat niet goed hanteren. Dan ontstaat
spanning, onrust of slapeloosheid. Soms wordt iemand
somber of agressief of wil (in ernstige gevallen) een ander (of zichzelf ) iets aandoen. Dan moet je als psychiater sterk in je schoenen staan en adequate hulp verlenen. In theorie zou iedereen zijn conflict moeten kunnen analyseren, hanteerbaar maken en oplossen, maar
de werkelijkheid is anders. Uiteindelijk hebben flink
wat mensen hulp nodig bij het oplossen van conflicten,
omdat emoties vaak in de weg zitten van een puur rationele benadering.

interview

e
rije
?

Zo’n conflict escaleert dus wel eens?
Zeker, mensen kunnen zich soms totaal verliezen in een
conflict en er zelf niet meer uit komen. Ik ben zelf geen
mediator, maar heb behoorlijk wat patiënten door de jaren heen behandeld met bijvoorbeeld een geëscaleerd arbeidsconflict. Zo iemand kan dan zijn (ex-)baas bedreigen.
Of verzeild raken in een huiselijk geweld-situatie, omdat
woede en frustratie een uitweg zoeken en de partner of
het gezin de dupe daarvan worden.
Zeer ingrijpend vind ik het kapot gaan van verbanden en
relaties binnen een familie door geweld of seksueel misbruik. Er komt altijd veel leed en trauma bij kijken en
het vraagt het uiterste van mensen. Er zijn in die gevallen slechts verliezers en helaas zien we vaak onherstelbare
schade.
Dat klinkt heftig; kan je iets voor deze mensen doen?
Wij zijn gespecialiseerd in daderbehandelingen. Slachtoffers krijgen vooralsnog elders behandeling.

Bastiaan
Frelier: “Conflict
ontstaat
vaak vanuit
ontregelende
gebeurtenissen
zoals een
trauma,
teleurstelling,
discriminatie of
vernedering.”

Onze gespecialiseerde behandelingen gericht op geweld
hebben we Agressie Regulatie genoemd. Daarbij moet je
denken aan het reduceren van stress, het aanleren van beheersvaardigheden, het reguleren van al te heftige spanningen en emoties of ‘conflicthantering’. Dat laatste doen
we vaak in rollenspellen. Ik kan je vertellen dat het heel
bijzonder is om een ‘vervelende baas’ te spelen. Mensen
gaan vaak helemaal op in zo’n rollenspel. Dat is iets wat
jullie natuurlijk ook veel zien in mediation-oefeningen.
Bijzonder dat mensen in een rol zich zo kunnen inleven
of laten gaan; alleen dat fenomeen is al een studie waard.
Een acute aanleiding voor agressief gedrag kan bijvoorbeeld een relatiebreuk, een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van de kinderen zijn. Een aankomende
rechtszitting of uitspraak bij de rechtbank geeft daarnaast
extra stress. Dit verdient speciale aandacht.
Interessant, kun je er nog iets meer over vertellen?
M
Er zijn in het kort gezegd twee behandelmethodes: de
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Risks-Needs-Responsivity (RNR) en het Good-Lives-Model
(GLM). Het RNR richt zich met name op recidive risico’s:
welke gedragingen, voorkeuren of ideeën van een dader
zijn gevaarlijk en onder welke omstandigheden is hij geneigd deze te herhalen? Het GLM kijkt veel meer naar de
alternatieven: welke zaken gaan wel goed in het leven en
hoe kan hij deze bestendigen?
Ben je als psychiater de hele dag bezig met diagnoses uitdelen?
Nee hoor. Diagnoses interesseren mij eerlijk gezegd niet
zo, dus daar zijn we vaak snel over uitgepraat. Maar sommige aandoeningen moet je niet over het hoofd zien:
iemand met ADHD kan extra impulsief reageren bij een
conflict, alcohol- en drugsmisbruik werken drempelverlagend (dus bevorderen vaak het gebruik van geweld), een
depressief persoon reageert ook anders dan hij/zij normaal zou doen. In sommige gevallen schrijf ik dan bijpassende medicatie voor of ik hou een indringend gesprek
over alcohol en drugs.
Hoe staat het met de conflictvaardigheden van psychiaters als beroepsgroep? Is er een dominante conflictstijl te herkennen? Hoe
werken zij samen?
Psychiaters moeten met veel verschillende mensen kunnen samenwerken en goed kunnen schakelen. Ook moeten zij zich in kunnen leven in mensen met een extremere
of bijzondere levensstijl. Het helpt niet om super confronterend te zijn want dan zie je je patiënt niet meer terug.
Psychiaters onderling zijn vaak conflict-vermijdend. Veel
psychiaters zijn vredelievende mensen en houden
niet van conflicten. Is dat
niet ook zo bij mediators?
Je zou verwachten dat die in
ieder geval in staat zijn om
de-escalerend op te treden,
ook voor zichzelf.

de tekentafel. Er is wel enig verschil met mediation, waar
de mediator de deelnemers in principe vrij laat in hun
keuzes.
Natuurlijk heb ik zo nu en dan onenigheid met een pa
tiënt, maar dat zou ik niet meteen als conflict classificeren. Voorbeeld: de meeste mensen staan niet te springen
als ik adviseer medicatie te gaan nemen. Ik begrijp dat
wel. Het is dan belangrijk om goed uitleg te geven over
mijn overwegingen.
Mocht ik toch in een conflict-situatie komen dan moet ik
dit vanuit een helicopter-view kunnen blijven beoordelen en
m’n eigen rol daarin aanschouwen. Dat hebben psychiaters denk ik zeker overeen met mediators.
Maken patiënten er soms een potje van?
Bedoel je dat ze zich soms niet inzetten voor therapie? Ja,
dat kan gebeuren maar is uitzonderlijk. Veel patiënten zijn
voorwaardelijk vrij: als zij zich niet aan de condities van de
behandeling houden, moeten zij (in een uiterst geval) terug
naar de gevangenis. Omdat we meestal eerder consensus
vinden in waar het dan wél over moet gaan, gebeurt dit gelukkig niet vaak.
Uiteindelijk vinden de meeste mensen het fijn als iemand
oprechte interesse toont.
Bij welke signalen of in welke situaties moeten mediators of coaches
weten: hier is mogelijk sprake van ernstige psychiatrische problematiek?
Goede maar ingewikkelde vraag. Het korte antwoord hierop is: als iemand emoties of
gedrag laat zien, die je helemaal niet meer kan plaatsen. Ik raad iedere mediator
of coach aan om deze zaken
in intervisie te bespreken. Ik
begrijp ook wel de neiging
van mediators om gedrag
dat in eerste instantie niet
verklaarbaar lijkt toch te onderzoeken om de klant beter
te begrijpen. Maar de meeste
mediators zijn daarvoor niet
opgeleid en ik denk dat zij zich dat moeten realiseren en
daarnaar moeten handelen. Bovendien, als zij al in staat
zijn de klant beter te begrijpen, dan is daarmee nog niet
gezegd dat de tegenpartij dat ook doet. En het lijkt mij niet
de rol van de mediator om de tegenpartij dat inzicht te geven, want dan treedt hij in de redders-rol.

Bastiaan Frelier: “Het helpt niet
om super confronterend te zijn
want dan zie je je patiënt niet
meer terug.”

Ik hoorde laatst de term ‘criminelen-knuffelaars’?
Ja, die term ken ik, maar ik
voel me niet aangesproken.
Ik confronteer mensen met hun zogenoemde ‘goedpraters’ over hun delicten en ben helder over het plegen van
delicten: het kan niet en het mag niet! Klaar!

Hoe blijf je als professional vrij van oordelen als je een cliënt voor je
hebt die zaken heeft gedaan waar je als mens van walgt?
Ik tracht de persoon te scheiden van zijn of haar daad. De
persoon heeft een hulpvraag, in een of andere vorm. In dat
opzicht kan ik de persoon met respect tegemoet treden.
En over wat hij misdaan heeft hoef ik geen oordeel te geven, dat heeft in de meeste gevallen een rechter al gedaan.
Walgen is trouwens nogal een sterke emotie. Het klinkt
misschien raar maar mijn collega’s en ik houden het werk
vol omdat we allemaal humor hebben. Misschien soms
een beetje macabere humor.
Hoe ga je als psychiater om met conflict met een cliënt rondom diagnose of behandeling?
Het behandelplan is om overeenstemming te krijgen over
de therapie: wat gaan we nu aan jouw problemen doen?
M
Als we geen overeenkomst bereiken moeten we terug naar
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Jouw partner is registermediator. In hoeverre zie jij overeenkomsten
tussen jullie beider beroepen en wat zijn de (grote) verschillen?
Dat mijn partner registermediator is geworden na zijn carrière in de financiële wereld vind ik bijzonder mooi. Zowel mediaten als bankieren hebben met (het omgaan met)
winst en verlies te maken. De overeenkomst tussen onze
beroepen is, denk ik, dat onze interactie met mensen met
problemen en van mensen onderling voorop staat. Volgens
mij helpt een mediator bij het vinden van oplossingen en
afspraken voor een conflict-vrije toekomst; in de forensische psychiatrie is het doel een veilige delict-vrije toekomst. Hopelijk zonder psychische problemen. In de kern
doen wij dus vergelijkbaar werk, maar in mijn beroep
krijgt de medisch/psychisch kant alle aandacht. 

Het eerste basisprincipe van
brandbestrijding is “stop en
denk na”. Je moet jezelf even
de tijd gunnen om een goede
verkenning te doen, na te
denken over wat je tegen kan
komen en daarop je plan te
baseren. Ik denk dat dit ook
voor conflicten geldt: ook
al zit je vol in de adrenaline,
neem even de tijd om te begrijpen wat er echt aan de
hand is en wat de beste aanpak is.

Carolijn Boonstra, Adviseur
Crisisbeheersing / Manschap A, Veiligheidsregio
Drenthe
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Ruziemak

schelden, of je klapte dicht. Achteraf vraag je je dan af waarom je zo heftig reageerd
waarom je dat snedige antwoord niet gegeven hebt.
Meer lezen? Google dan eens op het Thomas‐Kilmann model.

Hoe doe jij dat?

K e n j e c o n f l i c t s t i j l d o o r E l i n e v a n Ti j n
Zonder wrijving geen
zijn kruisje; de pot verwijt
de ketel; enzovoort. We
weten allemaal wel dat

SAMENWERKEN
win‐win

+
ASSERTIVITEIT

glans; ieder huisje heeft

DOORDRUKKEN
win‐lose

MIS
PRO
M
CO

‐

conflicten normaal zijn en
onvermijdelijk. Een conflict
veroorzaakt vaak stagnatie
of stress maar kan ook
zinvol blijken.

TOEGEVEN
lose‐win

VERMIJDEN
lose‐lose
‐

COÖPERATIVITEIT

+

Het Thomas-Kilmann model

Interactie
Een beetje ruzie kanonderschrift
ervoor zorgen illustratie:
mijder pakt bijvoorbeeld niet goed
het Thomas‐Kilmann model
dat er eindelijk een gesprek op gang
uit. De vermijder zal gefrustreerd
Voor conflict-dynamiek zijn minstens
komt over een slepend probleem.
achterblijven en wellicht op een later
twee deelnemers nodig. Ieder mens
(VORMGEVING_
in apart
kader)
Daardoor ontstaat vaak
weer duidemoment ontploffen. Samenwerken is
heeft
van nature
of vanuit zijn gezin
lijkheid en ruimte om weer in Tip:
bewe-Ga meningsverschillen
natuurlijk
de ideale
aanpakonvermijdelijk
om een
van herkomst een eigen conflictstijl.
niet uit de weg;
ze zijn
normaal,
en
ging komen. Zo kan een constructief
kwestie op te lossen, maar dat is vaak
Die pakt in bepaalde situaties positief
nodig omuit.vooruit
komen.
Zecombinageven energie;
zorg
datdan
diegedaan.
positief gebruikt
potje ruziën leiden tot een betere
makkelijker
gezegd
In anderete
situaties,
of in
relatie en stevigere samenwerking.
Je
De meeste
mediators
blijkenstructuren
zelf contie
een andere
stijl, kan het juist
worden.
Zemet
brengen
duidelijkheid,
kunnen
helpen
verstarde
te
weet weer wat je aan elkaar hebt.
flictmijdend.
gaan botsen.
doorbreken
enieder
vernieuwing
tot stand brengen.
Opliever
onze website v
Hoe zit datMeer
bij jou?tips?
Ga jij ook
Er is bij
conflict een spanningsde confrontatie
uit de weg? Ben je
tussen twee menselijke
neigin-en ‘Tips
ook ‘tips veld
bij moeilijke
gesprekken’
bij DIY bemiddelen.’
geneigd om toe te geven vanwege de
gen: assertiviteit en coöperativiteit. De
Tip: Ga meningsverschillen
lieve vrede of ben je iemand die juist
wens om je eigen doelen te bereiken
niet uit de weg; ze zijn
gedijt bij een ‘kom maar op’-aanpak?
én je relatie goed te houden. Conflictnormaal, onvermijdelijk en
Ter illustratie geven we hierbij een lustijlen zijn de verschillende manieren
vaak nodig om vooruit te
diek testje. Een goed verstaander voelt
om hiermee om te gaan.
komen. Ze geven energie;
wel aan welke conflictstijl het beste
zorg dat die positief gebruikt
Stijlverschillen
past bij antwoord a, b, c of d*.1
kan worden. Ze brengen
De meest voorkomende conflictstijlen
Maar even serieus: het is best handig
duidelijkheid, kunnen helpen
zijn doordrukken, samenwerken, verom meer inzicht te krijgen in je eigen
verstarde structuren te
mijden, toegeven of onderhandelen.
conflictstijl en die van anderen. Als je
doorbreken en vernieuwing
Een doordrukker tegenover een verje hiervan bewust bent kun je bij jetot stand brengen. Meer tips?
Op onze website vind je ook
‘Tips bij moeilijke gesprekken’
en ‘Tips bij DIY bemiddelen.’
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1 wat is jouw conflictstijl? meestal antwoord a: vermijden;
meestal antwoord b: doordrukken; meestal antwoord c: toegeven;
meestal antwoord d: samenwerken of onderhandelen

artikel

ken
zelf eens nagaan of jouw reactie over
het algemeen effectief is. Hoe vaak
heb je onenigheid en zou je wel eens
anders willen reageren? In lastige
situaties is je reactie vaak instinctief.
Voor je het weet heb je al gereageerd.
Zonder dat je erover nagedacht hebt,
als in een reflex. Je bent meteen gaan
schelden, of je klapte dicht. Achteraf
vraag je je dan af waarom je zo heftig
reageerde, of waarom je dat snedige
antwoord niet gegeven hebt. 
Meer lezen? Google dan eens op het
Thomas-Kilmann model.

Doe de
test
1. Woorden op het werk.
Hoe los jij het op?

a) ik zeg niets en ga met een
rotgevoel naar huis
b) ik dien een klacht in over die
irritante manager en lucht
mijn hart bij collega’s
c) ik doe wat er gezegd wordt
en vraag me af waarom ze
mij altijd moet hebben?
d) ik vraag om een gesprek en
neem iemand mee die ik vertrouw en die me steunt.

2. Ruzie in je relatie.
Hoe los jij het op?
a) ik loop weg, hier heb ik echt
geen zin in

b) ik kan harder en langer schreeuwen dan mijn partner
c) ik doe ‘normaal’, het waait wel
weer over
d) als we zijn afgekoeld stel ik een
gesprek voor

3. Gedoe bij de gemeente.
Hoe los jij het op?
a) ik kom wel een andere keer terug, of niet...
b) ik zeg waar het op staat, de
klant is toch zeker koning!
c) ach, ambtenaren, daar valt niet
mee te praten, laat maar.
d) ik blijf rustig en redelijk en geef
aan dat van de ander ook te verwachten

4. Bonje met de buren.
Hoe los jij het op?
a) ik zorg dat ik de buren niet
meer tegen kom
b) wat de buurvrouw kan, kan
ik ook! Ik geef haar een
koekje van eigen deeg
c) ik zeg dat ik die boom wel
zal laten snoeien
d) ik nodig mijn buur uit voor
een kop koffie en kaart het
dan aan

M
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Conflictbeheer
door de ogen van een oud-m
Wouter van den Berg (1984) is veteraan. Van 2005 tot en met 2018 was hij in dienst als
onderofficier bij de Landmacht in verschillende leidinggevende posities. In die periode
is hij enkele maanden uitgezonden naar de Turks-Syrische grens. Hij volgde tijdens
zijn diensttijd een vierjarige hbo-opleiding Bestuurskunde & een Associate degree
Bedrijfskunde en werkt tegenwoordig als senior inkoper bij het ministerie van Defensie.
Wij vroegen hem naar de conflictcultuur binnen het Nederlandse Leger.
M
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gevraagd wordt van onze mensen.
Die context heeft uiteraard ook invloed op het ontstaan, de aard, en
gevolgen van conflicten.

Factoren van invloed
In mijn beleving zijn er verschillende factoren die invloed hebben op
het ontstaan van conflicten op het
werk. Deze kunnen werkgerelateerd
zijn, maar in zekere zin ook heel persoonlijk. Denk hierbij aan een (hoge)
werkdruk. De één vindt dit juist
prettig en excelleert hierdoor terwijl
de ander dit als stress ervaart. Een
andere factor kunnen zaken zijn die
niet werk-gerelateerd zijn zoals problemen thuis, financiële problemen,
ziekte of strijd binnen de familie.
Ongeacht waar of welke factoren er
spelen heeft het vaak invloed op hoe
een individu zich voelt en is de kans
groot dat er hierdoor eerder een
conflict ontstaat.

Als werk en privé in elkaar
overlopen…

rsing:
militair
Wouter: ‘Conflicten heb je in iedere
organisatie. Defensie is daarin geen
uitzondering. Defensie is wel een
uniek bedrijf. Aan de ene kant vormt
ons personeel een afspiegeling van
de maatschappij, en daarbij komen
bij ons op de werkvloer dezelfde
huis-, tuin- en keukenproblemen
voor als elders. Maar, de werkzaamheden binnen onze organisatie spelen zich vaak af in een dynamische
en snel veranderende omgeving. Dit
zorgt ervoor dat er behoorlijk wat

Binnen Defensie zijn werk en privé
niet altijd goed te scheiden. Neem
bijvoorbeeld een uitzending naar
een conflictgebied. Vaak hebben
deze een periode van 4-6 maanden
waarin niet alleen de militair in een
dynamische achtbaan van emoties
terecht kan komen, maar ook juist
het thuisfront in onzekerheid zit. De
achterblijvende partner kan het gevoel hebben er alleen voor te staan.
Je kunt niet op elk gewenst moment
contact hebben en mist verjaardagen, jubilea en/of vakanties. Mijn
broer – ook militair – heeft tijdens
zijn missie in Mali de begrafenis van
één van onze grootouders over moeten slaan.
De organisatie probeert het thuisfront zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen en contact
mogelijk te maken, maar soms lukt
het praktisch niet. Dan kan het gaan
broeien en ontstaan irritaties. Zeker
als er ook kinderen zijn betrokken.
Op zulke momenten kan het gebeuren dat de situatie thuis invloed
heeft op de militair, waardoor kleine
irritaties met collega’s op de basis
sneller leiden tot een conflict en andersom. Missies horen erbij, en zijn
uitdagend en belangrijk voor ons
en voor Nederland vanuit politiek
perspectief, maar het thuisfront mist
maandenlang een vader of moeder,
partner, broer of zus.

Op je collega’s kun je
rekenen.
Binnen Defensie is het van essentieel
belang dat men op elkaar kan vertrouwen en iedereen gefocust is om
op professionele wijze te zorgen dat
de opgedragen taak wordt uitgevoerd.
Om dit te realiseren is er tijdens de
opleiding tot militair en gedurende
het verdere verloop van zijn/haar
carrière veel aandacht voor teambuilding, doorzettingsvermogen, open &
eerlijk communiceren én is er veel
aandacht voor het groepsproces.

“Conflicten heb je in
iedere organisatie.
Defensie is daarin
geen uitzondering.”
De intrinsieke motivatie om elkaar
te helpen zowel binnen als buiten de
werkomgeving is groot. Ik heb daar
positieve ervaringen mee. Het zorgt
ervoor dat conflicten snel uitgesproken worden en dat collega’s oog hebben voor elkaars gemoedstoestand.
Daarmee kan voorkomen worden dat
kleine irritaties leiden tot conflict.

Internationale
samenwerking
Gedurende mijn eigen loopbaan heb
ik met verscheidene andere nationaliteiten samengewerkt. Ik ben onder
andere naar Amerikaanse basis in een
grensgebied in Turkije uitgezonden
geweest, tijdens de oorlog in Syrië. We
zijn allemaal militair en gewend aan
hiërarchische verhoudingen, maar ik
nam binnen de militaire organisaties
een groot verschil waar in hoe men
onderling met elkaar om gaat en hoe
conflicten opgelost worden.
Ik denk dat naast de aandacht die de
Nederlandse Defensie heeft voor de
onderlinge cohesie ook de cultuur
veelal bepalend is. Neem bijvoorbeeld
de wijze waarop hiërarchie vorm
wordt gegeven. Uiteraard is er een
duidelijke hiërarchische structuur
binnen Defensie, maar binnen de Nederlandse krijgsmacht is er ook aandacht voor de individuele inbreng. Er
is ruimte voor een poldermodel light.
Vanuit mijn perspectief is dit een posiM
tieve aanvulling. Hiermee wordt meer

M

M E D I A T I O N
A M S T E R D A M
M A G A Z I N E

15

interview

draagvlak gecreëerd voor genomen
beslissingen. Men heeft namelijk een
eigen inbreng mogen geven. Dit wil
niet zeggen dat dit altijd meegenomen
wordt en/of mee genomen kán worden. Dit is in grote mate afhankelijk
van de situatie en uiteindelijk beslist
de leidinggevende. Nog een positief
effect: door mensen mee te nemen in
een besluit zijn de individuen beter op
de hoogte waarom en wat het doel is
van bepaalde beslissingen waardoor
de opgedragen taak een grotere kans
van slagen heeft. Ook als de leidinggevende onverhoopt wegvalt. Als ik dit

“Ik was verrast dat
er, naast verschillen,
ook grote
overeenkomsten
zijn tussen ‘burgers’
en ‘militairen’.”

M
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vergelijk met andere krijgsmachten,
dan zijn die veel hiërarchischer ingesteld en is er van onderling overleg of
participatief leiderschap veel minder
sprake.

Wat ik nu als burger
meeneem uit mijn tijd als
militair is …
Sinds twee jaar ben ik werkzaam
als burger binnen Defensie. Ik was
verrast dat er, naast verschillen, ook
grote overeenkomsten zijn tussen
“burgers” en “militairen”. Uiteraard
zijn het twee groepen die binnen een
organisatie werken maar de onderlinge cohesie is toch in grote mate
vergelijkbaar. De drive om elkaar te
helpen, het team-gevoel en het werken naar een oplossing zijn bij beiden
aanwezig en van essentieel belang
voor het succesvol uitvoeren van de
taak. Hoewel ik binnen dezelfde organisatie ben blijven werken merk
ik wel dat bepaalde aspecten en vaardigheden die ik als militair opgedaan
heb nog dagelijks bruikbaar zijn.

Mijn werk als senior inkoper voer
ik uit met verschillende afdelingen,
verschillende mensen en vaak ook
verschillende inzichten wat de beste
manier is om het gewenste eindresultaat te bereiken. Dit genereert regelmatig onderlinge frictie. Iedere unit
of afdeling is immers overtuigd dat
hij/zij vanuit hun expertise het beste
weet wat nodig is. Doordat ik in het
verleden vaker in multidisciplinaire
teams of met andere nationaliteiten
heb gewerkt kan ik vaak middels
luisteren en gesprekstechnieken de
onderlinge overeenkomsten vinden
in plaats van de verschillen. Hierdoor
kunnen we in een dialoog uiteindelijk
een gezamenlijk resultaat bereiken.
Daarnaast is het van belang dat men
bereid is om in elkaar te investeren en
soms ook juist te praten over zaken
die niet werkgerelateerd zijn. Door
bovenstaande kan voorkomen worden
dat er een conflict ontstaat en hebben
de oplossingen een breed draagvlak.
Zo ben ik, net als mijn zus, soms ook
een beetje mediator. 

Er was eens...

Familiekwestie

Kees had (van zijn vader, zoon van de oprichter)
het familiebedrijf overgenomen, maar aangezien zijn
twee broers hiervan niets hadden geërfd waren
hun onderlinge relaties na vaders overlijden niet
alleen bekoeld, maar ook vijandig geworden. Hij en
zijn gezin kregen nergens meer uitnodigingen voor,
zelfs niet voor de huwelijken van de kinderen van
deze broers. Omgekeerd nodigde hij zijn broers
en hun gezinsleden tegen beter weten wel uit voor
belangrijke evenementen, wetende dat er geen
antwoord zou komen, noch daadwerkelijk bezoek.
Zijn eigen twee zoons wilde hij dit
niet aandoen, dus bij leven droeg
hij het familiebedrijf over aan hen
alle twee. De oudste zoon was
afgestudeerd, had zijn militaire
dienstplicht afgesloten met de
rang van kapitein en was daarna
aan een stormachtige carrière
bij een grootbank begonnen. De
tweede zoon had zijn eindexamen

met moeite gehaald, wilde toen
in het buitenland gaan studeren
tegen het advies van zijn ouders
in, deed het toch en sjeesde. Ten
tijde dat Kees het familiebedrijf
aan beide zoons overdroeg was
de jongste 42 jaar oud en klerk
bij een notariskantoor, de oudste
(45 jaar) directeur Grootbedrijf
Nederland op het hoofdkantoor

van de bank. Vader zag het wel
zitten: de financiële kwaliteiten
van de oudste gecombineerd met
de juridische kennis van de jongste zouden, mits ingebed in een
goede structuur en een gedegen
managementlaag op operationeel
niveau, een brede basis vormen
voor de gezonde voortgang van
het bedrijf. De verschillen tussen de broers zouden door deze
egalitaire behandeling ook rechtgetrokken worden. Een familiestatuut bestond al, opgesteld door
de oprichter, waarin duidelijk werd
vastgelegd waarvoor de familie
verantwoordelijk was en welke taken werden neergelegd bij andere
leden van het management, welke
waarden en gedragsregels zouden gelden, loopbaan- en salarisontwikkeling, hoe besluitvorming
zou lopen op andere essentiële
onderdelen van het beleid en hoe
het bedrijf te zijner tijd zou worden overgedragen aan weer een
volgende generatie.
Vijf jaar na de overdracht hadden
de twee zoons zodanig verschil
van inzicht ontwikkeld in hoe het
bedrijf diende te opereren dat
als de één iets zei, de ander per
definitie dat tegensprak, wat er
ook stond in het familiestatuut. De
onderlinge haat had dezelfde proporties gekregen als tussen hun
eigen vader en ooms. Zij weigerden elkaar nog te zien of te spreken en de jongste had daarnaast
ook alle contact met zijn ouders
verbroken. Het overige management probeerde het bedrijf, zo
goed en zo kwaad als het ging,
draaiende te houden.
Ten einde raad werd door Kees
een mediator aangezocht, die
met alle partijen om de tafel ging:
beide ouders en beide zoons.
Lees hoe deze casus afloopt op
pagina 20.
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Mediation in
en het

famili
famili

Roderic van Voorst tot Voorst

Veel MfN-registermediators hebben de accreditatie Familie-mediation op hun CV staan.
Die accreditatie wordt gegeven na het succesvol afronden van de opleiding. Ik vraag mij
achteraf af in hoeverre de aankomende mediator voldoende is voorbereid op wat hem
of haar in de werkelijke wereld te wachten staat. Ik deel graag enkele observaties.

M
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iezaken
iestatuut
Meer dan scheidingen alleen

Familierelaties: tot de dood ons scheidt?

Mijn eigen ervaring op het terrein van familie-mediation
is inmiddels vrij breed: ruzies tussen familieleden,
scheidingen en echtscheidingen, maar ook: gedoe in het
familiebedrijf. Uit de statistieken blijkt dat (echt)scheidingen voor circa 40% van alle mediations zorgdragen, dus
familiemediation is een van de belangrijkste “takken van
sport” binnen de wereld van mediation.

Binnen families spelen vele aspecten een rol. Vanaf de geboorte tot de dood geldt de familieverhouding, zoals die van
de ouders tot hun kinderen en omgekeerd. Of het gaat om
ooms, tantes, neven, aangetrouwde familie of grootouders.
Wat in de vroege jeugd is misgegaan, kan pas tot uitbarsting
komen bij een erfenis, of – binnen familiebedrijven – bij
een opvolging of een andere wijziging van de status quo.
Oud zeer leeft als een slapend gevaar, vaak gebagatelliseerd
of zelfs niet herkend. Ook door diegene bij wie het op een
gegeven moment de kop opsteekt. Een familiestatuut kan
dan helpen, zodat het bedrijf verder kan (er gemakshalve
van uitgaande dat het statuut voldoende omvattend is opgesteld). De beschadigde onderlinge verhoudingen kunnen
nog steeds voor problemen zorgen, maar het familiestatuut
zorgt dan wel voor de continuïteit van het bedrijf.

Hommeles in het familiebedrijf: een heel
eigen dynamiek
Wie zich voornamelijk bezighoudt met (echt)scheidingen,
en daarvoor over de juiste (noodzakelijke en uitgebreide!)
kennis en ervaring beschikt, is niet meteen ook een goede
mediator voor conflicten in familiebedrijven. De dynamiek in deze twee vormen van conflict staat ver uit elkaar.
Waar twee mensen uit elkaar gaan is dat besluit genomen
om de toekomst weer positief vorm te geven, weliswaar
met alle verdriet, nare omstandigheden en aanleidingen
die daarbij horen. Bij een conflict in een familiebedrijf dat
bij de mediator belandt ontbreekt dit naar de toekomst
gericht positieve besluit. Men “wil van de ruzie af”, dat
is het op zijn best. Degene die de ruzie veroorzaakt moet
maar even begrijpen dat hij of zij het verkeerd ziet.

Mediation: al een gepasseerd station?
Vijf studenten van de Vrije Universiteit die wij recentelijk
vroegen om mediation bij conflicten binnen familiebedrijven te onderzoeken kwamen tot de conclusie dat het
bij familiebedrijven voor mediation vaak te laat is. Conflicten zagen zij, als gevolg van de complexe oorzaken
binnen de familieverhoudingen, in deze context meestal
fors geëscaleerd. Familiebedrijven dienen, aldus hun aanbeveling, conflicten te voorkomen door het opstellen van
een familiestatuut waarin belangrijke besluiten voor het
bedrijf vooraf geregeld worden. Bij verschil van mening
is het statuut leidend, zodat (ondanks een conflictueuze
situatie) er in ieder geval een formele oplossing is. Zaken
als beleid, bevoegdheden, opvolging, dat alles kan – hetzij in detail dan wel in procedure – vastgelegd worden
in overleg en op een moment dat de verhoudingen goed
zijn. Of tenminste wanneer potentiële meningsverschillen nog niet tot grote ruzies hebben geleid. Daarnaast
kan er in dat statuut al een keuze gemaakt worden voor
een specifieke mediator of adviseur die wordt ingeschakeld als er toch een geschil ontstaat over de uitleg van
het statuut.

Kijken naar het geheel
Een mediator dient in dit soort gevallen een zogenaamde
systemische, contextuele benadering te kunnen toepassen.
Binnen families is erkenning één van de meest wezenlijke
aspecten voor persoonlijke groei. Geven en elkaar iets gunnen vormt de basis voor een gezonde balans, het draagt bij
aan betekenis en zelfvertrouwen. In die kernvoorwaarde
is vaak iets misgegaan, het heeft eraan ontbroken of het is
niet voldoende ervaren. Vaak ziet iemand zich als slachtoffer en vaak is er dan ook de neiging om de schuld bij anderen te leggen. Het vergt veel mediationkunst om de familie
tot een volwassen analyse te laten komen, zonder dat “het
slachtoffer” zich in die rol bevestigd ziet, of juist de anderen
zichzelf als “niet-dader” blijven zien. Herstel zal slechts lukken als de groep zich weer als eenheid kan zien, waarbij
iedereen een rol heeft gespeeld en in die zin allemaal dader
en slachtoffer in één zijn. Dan ontstaat weer de ruimte voor
zorg om elkaar, voor de noodzakelijke erkenning, en daarmee voor vergeving en begrip.

Het gaat nooit echt over geld…
Familieconflicten gaan uiteindelijk nooit over geld en spullen, maar over zich tekort gedaan voelen. Binnen onverbrekelijke familierelaties is dat vaak sterk ingesleten, zeker als
daar al jaren overheen zijn gegaan. Posities en standpunten
zijn, zeker als er veel geld en veel spullen zijn, zeer verhard.
In die zin begrijp ik de conclusie van de studenten. En toch
kan ook bij hoge escalatie mediation de enige juiste weg
zijn naar het terughalen van de medemenselijkheid, waarbij
van de mediator veel kunde wordt gevraagd om dit met sucM
ces te begeleiden. 
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Er was eens... het vervolg
Hoe het verder ging met
Kees en zijn zonen en het
familiebedrijf (pagina 17)
Bij de eerste intakes, die de mediator individueel hield, liet hij elk
der partijen hun gal spuien, maar
gaf daarvoor een limiet van 15
minuten. Het gaf hem inzicht in
de bovenliggende emoties en
opvattingen, zonder dat dit een
eindeloos proces werd. Duidelijk
werd al snel dat deze familie, met
een vierde generatie aan het roer
van het bedrijf, strak vasthield aan
tradities en gebruiken, met sterke
opvattingen over “hoe het heurt”.
Desgevraagd vertelde de vader
dat het familiestatuut, door zijn
grootvader opgesteld, in leer gebonden en met gouden opdruk,
een pronkstuk was dat met veel
egards in de familie werd behandeld. Uit de intake met de moeder
bleek dat zij met groot verdriet
de ruzie tussen beide zoons zag,
waar zij naar haar idee weinig aan
kon doen, maar zij had aan de
oudste wel gevraagd om tegen
zijn jongere broer minder streng
te zijn. Dat de laatste de banden
had verbroken weet zij daar aan,
hoewel zij ook wel zag dat de
jongste zoon enkele frustraties
had. Beide zoons hadden een
vrijwel identiek verhaal: de ander
was “gestoord”, begreep niet hoe
de markt in elkaar steekt en kon
niet inzien dat de toekomst van
het bedrijf in gevaar zou komen
als er geen maatregelen genomen
werden.
In de eerste gezamenlijke sessie
bepaalde de mediator de agenda
door aan iedereen te vragen om
15 minuten, niet langer maar ook
niet korter, iets over zichzelf te
vertellen. Een strikte opdracht:
informatie of klachten over anderen waren niet toegestaan, maar
uiteraard was informatie over wat
het bestaande conflict met ie-
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mand zelf deed zeer welkom. Het
tweede uur werd besteed om die
informatie gezamenlijk te bespreken. Dat bleek zeer nuttig: beide
zoons hadden niet door hoe hun
moeder leed onder het conflict,
de oudste zoon liet blijken hoe
onterecht hij haar verzoek aan
hem had gevonden om minder
streng te zijn, omdat hem dat het
gevoel had gegeven dat de fout
bij hem zou liggen, en de vader
kwam tot het inzicht dat een familiestatuut van 45 jaar oud geen
goede basis (meer) vormt in een
veranderde setting.
Bij de keuze van een datum voor
een volgende bijeenkomst zei
de jongste zoon dat hij dat thuis
moest nagaan. Dàt was een opmerking die de mediator onmiddellijk in zijn opren knoopte. Een
provisorische datum werd vastgelegd, maar de volgende dag
liet de jongste weten dat dit niet
goed uitkwam, hij kon pas een
week later. Dat paste de anderen
ook.
In de tweede sessie vroeg de mediator of wel alle relevante partijen
aan tafel zaten. Hoe zat het met
echtgenotes van beide zoons?
Ook al waren die niet actief in het
bedrijf, zij hadden ongetwijfeld
een rol in hun leven. Dit was voor
de jongste zoon een reden tot
een woedende uitval. Zijn vrouw
stond hier volledig buiten en zij
zou onder geen beding hier aan
tafel komen!
Dit was een doorbraak waar de
mediator wat mee kon. Met de
grootste voorzichtigheid werd de
plotselinge boosheid van de jongste zoon geadresseerd; met schilvragen, maar tegelijkertijd ook
meevoelend met de weerstand bij
de jongste zoon lukte het de me-

diator om die weerstand te verzwakken. Totdat plots de tranen
kwamen. Toen werd duidelijk dat
zijn vrouw een grote invloed op
zijn hele leven had; zij bepaalde in
feite alles en zonder haar goedkeuring kon hij rekenen op haar
allesoverheersende invloed om
zaken alsnog naar haar hand te
zetten. Zij was het ook geweest
die hem had gedwongen niet akkoord te gaan met de oorspronkelijke datum voor de tweede sessie.
De jongste zoon had daarnaast
nooit kunnen verkroppen dat zijn
vader de oudste zoon bij iedereen
altijd ophemelde; de “directeur”
die het zo goed deed bij de bank.
Deze catharsis gaf uiteindelijk
de ruimte, ook al waren nog drie
sessies hierna nodig, om de familiebanden te herstellen. Beetje
bij beetje kwamen de zoons tot
elkaar, mede geholpen door de
vader die het familiestatuut op
tafel legde en voorstelde om dit
met de mediator samen punt
voor punt opnieuw op te stellen.
Zo werd ook afgesproken dat dit
een levend document zou blijven
en om de vijf jaar ter revisie zou
komen.
De vrede was uiteindelijk niet alleen hersteld, de banden werden
inniger. De echtgenote van de
jongste zoon, die nooit aan de
mediationtafel wilde komen, bond
ook in, gaf haar man voortaan
meer ruimte en was van toen af
voor de hele familie veel aardiger.
De jongste zoon kon uiteindelijk
accepteren dat er verschillen
waren tussen hem en zijn oudere
broer, en de oudste broer voldeed
aan de wens van hun moeder om
minder streng te zijn. Overleg
en broederschap tussen beiden
bloeide op.

“Ik grijp altijd terug naar een
quote uit de film van Rocky
Balboa waarin hij aangeeft: “It
ain’t how hard you hit. It’s
about how hard you can get
hit and keep moving forward.
It’s about how much you
can take and keep moving
forward.” Wat conflicten
aangaan mij vooral leert, is
dat je zeggenschap hebt in
de manier waarop je met de
situatie omgaat. Zo turbulent
als het leven is, zullen er
ongetwijfeld vervelende
conflicten op je pad komen.
Reflecteer in dat soort situaties
in ieder geval op je eigen
handelen en leer daarvan!”
Mohamed Azzin,
registeraccountant bij AM
financial management
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interview

Barbara Hoogenboom, oprichter
M e d i at i o n A m s t e r d a m i n 2 0 0 5

Over het proces van

overdrag
door Tabitha van den Berg

Barbara was mediator van 2003 – 2016 en is nu eigenaar, opleider
en opsteller bij het Bert Hellinger Instituut Nederland.

Persoonlijk, hoe is het begonnen?
Ik werkte rond de eeuwwisseling al een aantal jaren op
managementposities in de financiële dienstverlening en
merkte bij mezelf dat ik klaar was bij de grote corporates
met producten waarvan je denkt “boeien”. Dan ga je zelfonderzoek doen. Wat dan wel?
Ik realiseerde me: ik ben wel een type dat geen partij
kiest. Ik ben van nature in het midden. Bij gedoe in mijn
jaarclub stond ik nooit aan één kant. Ik las ergens iets
over mediation en dacht, hé, misschien is dat wel iets dat
past. Mijn man was advocaat en ik dacht, leuk, misschien
kunnen we wel samen gaan werken. Dat is er nooit van
gekomen, maar tijdens de opleiding in 2003 dacht ik al,
mediation, dit is het!
Toen ik begon was er niet echt sprake van een georganiseerd mediationlandschap. Dat was zich al wel aan het
vormen. Ik was een van de eersten die toelatingstoetsen
moest doen bij het Nederlands Mediation Instituut. Rond
2003 zag je dat er een begin gemaakt werd met professionalisering van het vak. Ik vind dat iets positiefs, het laat
ook zien dat je je beroep serieus gaat nemen.
Beeldvorming
Mediation was nog vrij onbekend in die jaren. Als je vertelde over mediation, dan kreeg je de reactie: ‘Huh meditatie?’. Ik kom uit een ondernemersfamilie en het was
voor mij heel vanzelfsprekend dat als ik dit ga doen, dan
meteen goed en groot. Dus dan is heel Amsterdam mijn
doelgroep. Met (toen) 800.000 inwoners, leek me dat er
genoeg conflicten voor mijn kantoor zouden zijn en de
potentie van mediation was en is enorm. Zo is de naam
Mediation Amsterdam ontstaan.
M
In 2004 ben ik een dag minder gaan werken om de prak-
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tijk op te zetten, en in 2005 nam ik afscheid van mijn laatste werkgever en ging ik vol en dus fulltime voor mediation. Nog steeds vind ik dat je mediation niet ‘een beetje
erbij’ kunt doen. Dat ging jaren goed.
En toch ben je gestopt?
Dat klopt. In eerste instantie zocht ik naar uitbreiding.
Ik wilde groeien. In 2013 kwam ik via Beter Buren jou tegen, en ik was er vrij snel van overtuigd dat jij een goede
mediator zou gaan worden, al wist je dat zelf nog niet.
Jij moest nog het theorie-examen doen en het assessment
afleggen en toch heb ik jou gevraagd om te komen praten over samenwerking. Ik zag helemaal voor me, hoe jij
zou bijdragen aan het verder open breken van de enorme
potentie van Mediation Amsterdam! Ondertussen was ik
ook een opleiding gaan volgen over systemisch werken.
Om toe te passen in mijn werk als mediator, was mijn bedoeling. En hoe gek dat ook klinkt, al vrij snel voelde ik
‘mediation is klaar’.
Dus toen je amper ingewerkt was vroeg ik al of je interesse had om de hele praktijk over te nemen. Dat was voor
ons allebei een spannende stap.
Het proces van overdragen
Het proces van overdracht dwingt je om de vraag te stellen: kan ik mijn bedrijf zo overdragen dat het de opvolger
vrij staat om te doen en laten wat hij of zij wil?
Daar hebben we de tijd voor genomen, zowel zakelijk
als ook op het persoonlijke vlak. Het losmaken loslaten
hebben we vormgegeven via een ritueel in een opstelling.
Voor mij voelde het daardoor ook dat ‘dat wat het wordt,
is wat het moet zijn, succes of falen, het is nu aan
Tabitha.’

gen
Formele overdracht op 16 juli 2016, in de ADAM-toren.

Het was superleuk om op een afstandje te zien dat jij, en
later ook Eline en Roderic, er zo’n een succes van maakten. Maar dat ‘moest’ niet, want het was niet meer aan of
van mij. Nu voel ik nog steeds iets van trots, als ik zie hoe
jullie draaien en wat jullie doen. Maar trots past niet, dat
klinkt moederlijk ofzo, het is meer met een welwillende
glimlach. Mooi om te zien.

Tip in conflict:
Als iemand in jouw ogen iets raars zegt of doet, dan moet
dat vast een goede reden hebben! Dus wees nieuwsgierig,
zoek naar de goede reden achter dat wat je hoort of ziet.
Laat je verbazen wat het effect is van een beetje mildheid
en oprechte nieuwsgierigheid vanuit jou naar de ander. 

Actief loslaten
Ik heb ook heel bewust dat jaar mijn MfN-registratie opgezegd, om mezelf en het kantoor vrij te maken én zodat
ik ook vol beschikbaar was voor de nieuwe roeping. Dat
voelde ook als opgeven van een soort ‘verzekering’. Zou
ik weer mediator willen worden, dan moest ik weer al die
stappen doorlopen om toegelaten te worden. Dat heb ik
in vol bewustzijn gedaan. Ik denk ook dat dat de juiste
manier is, hoe spannend ook. Volledig gaan voor een
nieuw pad, als zich dat aandient.
Wat is er nu anders, dan toen je nog mediator was?
Als mediator voelde ik regelmatig dat de mensen die aan
de tafel kwamen symptoomdragers waren van iets dat
ergens anders (in een organisatie of in hun leven) niet
stroomde. De kiem lag vaak elders. Dus mediation in organisaties voelde – zeker in de traditionelere opvatting
van mediation waarin je alleen werkt met wat er aan tafel
gezegd wordt – soms als pleisters plakken. Ik voel me nu
vrijer om de juiste opdracht te contracteren. Ik hoef nu
niet met Piet en Klaas om tafel omdat HR belt en zegt dat
zij een conflict hebben. Als systemisch begeleider kan ik
als HR belt zeggen: ik denk dat het probleem niet bij Piet
en Klaas zit, maar elders, en dat is waar ik wil werken,
daar ben ik nodig. Daar word ik blijer van.
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Investeren in elkaar: op
excursie op de NDSMwerf

Bedrijf in beeld

We publiceren regelmatig
in vakbladen

Kennisvlogs opnemen
hoort er ook bij
Oud eigenaar Barbara was
‘getuige’ bij het oprichten
van de maatschap tussen
Eline en Tabitha
Sinds april 2020 onze
spreekkamer in Edam

Jong geleerd is oud
gedaan: we geven graag
gastlessen over mediation
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Het heerlijk wijdse
uitzicht vanuit ons
kantoor in Amsterdam

Met één van onze eerste
stagiaires Roline

Ook young professional
Aniek liep een half jaar
met ons mee

December 2018
sloot Roderic zich
aan bij ons kantoor

We werken regelmatig
samen met jonge
academici

Mediation Amsterdam
op het spoor, een popup
voor conflictcoaching op
Amsterdam CS voor de
Week van de Mediation

In januari 2017 verhuisden
we binnen Amsterdam
Noord naar de Johan van
Hasseltweg, aan het IJ

In 2020 openden we
onze tweede vestiging
in Edam

Inmiddels sinds 2018
een goedlopend trio,
en wie weet, groeien
we de komende jaren
nog verder door...?
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artikel

Uit de

MediationPraktijk
In de vijftien jaar dat

Mediation Amsterdam
bestaat zijn er honderden
zaken en dubbel zoveel
mensen onze tafel gepasseerd.
Enkele geanonimiseerde zaken
geven een indruk van onze
dagelijkse praktijk.
Casus 1:

Verbaal geweld en geschonden
vertrouwen
Werkgever en werknemer in deze
zaak kenden elkaar al 15 jaar. Ze werkten eerst samen in een ander bedrijf
dat failliet was gegaan. Vanuit het
faillissement is werkgever een eigen
bedrijf gestart en heeft hij werknemer
M. benaderd en als adviseur in loondienst genomen. Na een moeizame
start lijkt het bedrijf begin 2019 eindelijk in rustiger vaarwater gekomen.
Werkgever heeft zich volledig op
het ondernemerschap gestort en een
stabiele klantenkring weten op te
bouwen. Zijn medewerkers zijn vooral
adviserend en uitvoerend actief, maar
niet altijd zeker wat er precies van
hen verwacht wordt. Ze kloppen veelvuldig aan bij de directeur om zijn
(inhoudelijke) mening te vragen bij
de adviesopdrachten. En die verwacht
van zijn medewerkers juist meer eigen initiatief. Hij wil zelf meer bezig
M
zijn met acquisitie en het strategisch
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positioneren van het bedrijf in plaats
van de dagelijkse adviespraktijk.

Bovendien kan men vertrouwen krijgen in
de mediator, waardoor die later in de gezamenlijke bijeenkomst de ruimte krijgt
voor ‘lastige’ vragen, die nog wel eens heel
helpend kunnen zijn.

Grenzeloos en gebroken

Al langere tijd rommelt het en vlak
voor de zomer barst de bom. De directeur valt flink uit tegen zijn werknemer M. Hij is het zat dat M. steeds ‘op
elke slak zout legt’ en – in zijn ogen
– te veel negativiteit en onzekerheid
uitstraalt, waarmee hij andere teamleden en junior-medewerkers ook nog
zou besmetten. M. meldt zich ziek na
dit incident. Via de bedrijfsarts is mediation geadviseerd.

Tijdens de aparte intakes treffen we eerst
een nerveuze adviseur M., die aan het herstellen is van lange tijd grenzeloos hard
werken. Hij is zeer aangeslagen, voelt zich
onveilig en ziet op tegen de mediation. Er
heeft in de week na het incident namelijk
al een driegesprek onder leiding van een
bevriende bemiddelaar plaatsgevonden.
Dat heeft M. als zeer onprettig ervaren.
De werkgever zou daar zijn uitbarsting
nog eens dunnetjes over hebben gedaan
en M. klapte dicht, terwijl de bemiddelaar
niet voldoende ingreep.

Intake-fase

Weinig fraaie vermoedens

Op ons kantoor bieden we eigenlijk altijd standaard een intake aan. Zo’n eerste ontmoeting haalt wat druk van de
ketel voordat de eerste plenaire sessie
van start gaat en geeft waardevolle informatie over onderliggende belangen.

De intake met werkgever duurt 2,5 uur.
De oorsprong van het bedrijf, de verschillende professionele en vriendschappelijke relaties tussen werkgever en teamleden komen langs. Het is duidelijk dat
de werkgever zich enorm gefrustreerd

De boel ontploft

artikel

voelt door de ziekmelding van zijn
senior werknemer M. Hij vermoedt dat
er een groot aantal onplezierige motieven spelen.
Gedurende de mediation wordt de
lucht geklaard en de werkgever neemt
verantwoordelijkheid voor de impact
van zijn verbale escalaties. Hij wil graag
doorbouwen aan het team mét de expertise van deze senior medewerker.
Desondanks blijkt dat M. toe is aan een
verse start. Hij ziet het incident als een
wake-up call én een blijvend litteken in
de professionele relatie. Die mededeling
valt de werkgever rauw op zijn dak.
Hij moet even slikken, maar reageert
daarna pragmatisch. Samen bespreken
ze dat ze een nette afscheidsregeling
willen verkennen. Daarbij is het niet
onbelangrijk dat ze niet alleen een
lange geschiedenis hebben, maar ook
nog in hetzelfde dorp wonen.

Onderhandeling is een
achtbaan
Buiten de mediationsessies lopen de
emoties in één op één telefoongesprekken met de mediator hoog op. M. en
zijn directeur zijn en blijven erg verschillende van karakter. Er is al mondelinge overeenstemming over de voorwaarden die zouden worden vastgelegd
in een vaststellingsovereenkomst (vso).
Maar per telefoon en e-mail blijft de
discussie aanhouden. Het gaat over de
interpretatie van het concurrentiebeding en allerlei punten en komma’s in
de concept-vso. Met name M. wil bijna
dagelijks toch nog iets verbeteren,
wat dan weer het effect heeft dat de
werkgever de mediation op principiële
gronden dreigt te beëindigen. Uiteindelijk komt er een finale versie en zijn
partijen, met een traan en de wens om
zich vooral de goede momenten in de
samenwerking te herinneren, toch tot
tekenen over gegaan.

Terugblik
In slechts 5 weken is deze zaak, ondanks de oorspronkelijke escalatiegraad en de eerdere mislukte bemiddelingspoging, op een hele mooie en
voor beide partijen respectvolle manier
geëindigd. Voor de mediator bleek het
cruciaal om rustig te blijven, ruim tijd
en aandacht te bieden voor de emoties
van de werkgever en tegelijkertijd ook
beide partijen steeds te wijzen op hun
wens om op een nette manier tot afronding te komen met de wetenschap
dat ze elkaar nog regelmatig zouden
tegenkomen, zowel zakelijk als privé.

Casus 2:

Slecht zaken gedaan en een
ton juridische kosten verder
Ietwat bedremmeld kwamen de
twee zakenmannen om de beurt op
kantoor voor een persoonlijke en vertrouwelijke intake. Ze waren doorverwezen door de Rechtbank. “De rechter
wil onze zaak niet doen!?.” Ze hadden
er al twee jaar procederen op zitten en
ieder zo’n 50.000 euro aan hun advocaten uitgegeven. Een enorm dossier
aan processtukken lag op het bureau
van de rechter, en die had gezegd dat
hij dat dossier het liefst uit het raam
wilde gooien. Wat nu? Schoorvoetend
waren ze bij het Mediationbureau van
de Rechtbank akkoord gegaan om
mediation te proberen. “Maar dan wel
zonder onze advocaten”; die waren al
duur genoeg geweest.

Kat in de zak?
De één had 2 jaar geleden het bedrijf
van de ander gekocht en snel na de
overdracht was er onenigheid ontstaan over de afhandeling en uitleg
van de koopovereenkomst. Vorderingen over en weer liepen in de
tonnen. Ze waren ieder overtuigd het
gelijk aan hun zijde te hebben. En dat
hadden de advocaten ook beaamd;
ze zouden 100% zeker de procedure
gaan winnen… allebei. Ieder vertelde
mij in vertrouwen dat de ander echt
niet te vertrouwen was. Afgezien van
de smeuïge details kreeg ik sterk de
indruk dat er ook wat misverstanden
waren.

Nog één keer om tafel
Gelukkig wilden ze wel één keer met
mijn hulp proberen of ze de ander
ook zonder rechterlijk vonnis van hun
gelijk zouden kunnen overtuigen.
Want die ander had de boel opgelicht
en het was tijd dat die dat eens zou
toegeven.

Oponthoud
Het werden twee gezamenlijke bijeenkomsten met elf weken ertussen.
In die tussentijd besteedde ik een uur
aan diverse mailberichten en ruim
een uur aan 1 op 1 telefoongesprekken.
In de eerste bijeenkomst waren de heren behoorlijk opgewonden. Ze deden
hun verhaal, maar konden elkaar uiteraard niet overtuigen. Begrip was er
niet, wel haat. Ze spraken niettemin

beiden uit dat ze er helemaal klaar
mee waren en zeker open stonden
voor een oplossing. Op de flipover kon
ik al inventariseren hoe ze naar een
oplossing zouden kunnen werken.
Het leek evident dat ze, om stappen te
kunnen zetten, eerst moesten kunnen
beschikken over dezelfde financiële
informatie. Dat betekende een boekenonderzoek bij het overgenomen
bedrijf. De verkoper had geen inzage
meer gehad sinds de overdracht 2 jaar
geleden. Ik stelde voor om dit binnen
de mediation te doen en dus eerst
geheimhoudingsverklaringen te laten
tekenen door de accountants.
Na de eerste bijeenkomst volgde echter per mail eindeloos discussie over
voorwaarden van het boekenonderzoek. Ondertussen probeerden ze ook
nieuwe vorderingen toe te voegen.
Daardoor volgde weer discussie over
het instellen van een rechtsvordering
tijdens de mediation: mocht dat wel
of niet als de vordering een andere BV
betrof dan die in de mediation partij
was?
In de afzonderlijke gesprekken per
telefoon heeft de mediator beide
partijen aangesproken op hun volwassenheid, creativiteit en steeds weer
gewezen op hun BAZO (beste alternatief zonder overeenkomst). In dat
kader gaven beide partijen aan geen
enkel probleem te hebben met doorprocederen tot het bittere einde. De
verkoper had zelfs al een reservering
van 100.000 euro gemaakt voor advocaatkosten.

Nog een allerlaatste
poging…
Toch kwamen ze elf weken later weer
aan tafel, terwijl er nog steeds geen
enkele voortgang was in het boekenM
onderzoek. De eerste twee uren waren
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bijzonder moeizaam. Het lukte partijen gewoonweg niet om ook maar
één zin uit te spreken zonder een
negatieve uitlating over de ander. Aan
de mediator de schone taak om steeds
maar weer duidelijk te maken hoe
gemeenschappelijk ze eigenlijk waren
in hun negatieve gevoelens.
Ze vonden allebei dat ze ‘genaaid’ waren. Ze waren allebei even koppig en
boos. Ze wilden geen van beiden stoppen met vechten. Ze vonden ieder dat
de ander geen verstand van zaken had
en ontzettend dom was om niet te
luisteren naar het goede advies van de
ander over de juiste bedrijfsvoering.
Nadat de sessie was onderbroken voor
gesprekken in caucus1, bleek dat er
toch beweging mogelijk was. De koper gaf in caucus aan enorm belang te
hebben bij een snelle afronding. De
verkoper vertelde in caucus hoe hij
zijn hele leven nog nooit een strijd
had gestaakt. En dat hij nu toch het
inzicht kreeg dat hij misschien eens
moest stoppen met dat strijden. Dat
zei zijn moeder vroeger ook altijd al.
Daarop greep de mediator haar kans
en zei dat hij zijn moeder dan nu toch
een keer trots kon maken.

Casus 3:

Een heel slecht plan

De leidinggevende

De mediator vervolgde de gezamenlijke bijeenkomst en plotseling kwam
de verkoper met het voorstel elkaar
finale kwijting te geven. Maar dan ook
nu meteen anders zouden ze het nooit
meer doen. De koper kon zijn oren
niet geloven. Hij was ervan overtuigd
dat ergens een adder onder het gras
verstopt zat. Na wat heen en weer
gepraat stelde de mediator voor om
even te pauzeren zodat de koper zijn
advocaat kon bellen.
Niet heel verrassend, vond die advocaat het maar een slecht plan. “Hoezo
finale kwijting, je gaat toch winnen?”
had hij gezegd. We konden er alle
drie wel om lachen, en de koper ging
toch akkoord. Dit voorstel was de
beste oplossing - gezien de vorderingen aan beide zijden van vergelijkbare omvang, én de enorme procedurele
en juridische rompslomp die partijen
daarvoor te wachten stond bij verder
onderhandelen en/of procederen.
De mediator heeft ter plekke een
simpele overeenkomst getypt, welke
partijen in drievoud hebben ondertekend.
Het hoeft geen betoog dat de handelskamer van de Rechtbank zeer tevreM
den was met dit ‘mooie resultaat’.

De leidinggevende, mevrouw de
Vries, bleek het tegenovergestelde.
Ze was zeer spaarzaam met woorden.
‘Conflict, hoezo conflict? Ik weet
van niets. Ik heb nooit ruzie!’ De dag
voordat Jansen zich had ziekgemeld,
had zij wel een dienstmededeling
gedaan over de interpretatie van de
cao over vergoedingen ten behoeve
van thuiswerken. Dat had verder niets
met haar en de relatie met Jansen te
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Hoezo conflict? Hommeles
langs de lopende band
Wij werden benaderd door de afdeling
HR van een groot productiebedrijf. Er
zat een medewerker om onduidelijke
redenen thuis en de bedrijfsarts had
mediation geadviseerd. Eerst maar
eens bellen dus...

De medewerker
Tijdens de intake kwam de medewerker, laten we hem meneer Jansen
noemen, met een flink dossier. Het
liefst wilde hij dat de mediator elke
mail van zijn leidinggevende ter
plekke las. Het kon niet anders of ik
zou het met hem eens zijn. Ik merkte
bij mezelf dat ik het lastig vond om de
medewerker vragen te stellen. Hij was
niet alleen boos, maar ook bijzonder
stellig en strijdbaar. Hij moest zichzelf
maar vooral de collega’s beschermen.
Die leidinggevende was het probleem!
Zij moest echt veranderen! Dat hij
ondertussen degene was die ziek thuis
zat leek hij te willen verdoezelen.

maken. Als er iets was, dan stond haar
deur toch altijd open? Het was een
beetje gênant bijna, dat ze hier nu bij
de mediator zat. Schoorvoetend gaf
ze wel toe, dat ze zich soms afvroeg
of Jansen eigenlijk niet liever zelf
op haar stoel zou zitten, en dat zijn
stelligheid gecombineerd met een
gepassioneerde stijl van spreken soms
intimiderend was.

De eerste sessie
Bij het tekenen van de mediationovereenkomst werd het meteen even
spannend. De kwestie had ik omschreven als een conflict in het kader van
de arbeidsrelatie. Mevrouw de Vries
struikelde over het woord conflict:
zij had immers met niemand ruzie!
Jansen dook er gelijk op: typisch mevrouw de Vries: kop in het zand, altijd
maar doen alsof er niets aan de hand
was. En zich niets aantrekken van de
gevoelens en meningen van haar medewerkers. We vonden een compromis: ‘een kwestie in het kader van de
arbeidsrelatie / samenwerking’ dekte
de lading ook. Ik vroeg beiden of zij
wilden vertellen waarom ze bij mij
aan tafel zaten. Wie wilde beginnen?
Meneer Jansen stak direct van wal.
Na een reorganisatie was hij 2.5 jaar
eerder op de afdeling van mevrouw
de Vries geplaatst. Daarvoor moest hij
een stuk verder rijden, maar hij was
blij te kunnen blijven bij het moederbedrijf. In zijn vorige team was hij de
rechterhand van de unitmanager, en
het team liep als een trein. Dat was
nu anders. Nul interactie bij het werkoverleg. En al snel werd hem duidelijk
waarom: er stond een grillige generaal
aan het hoofd. Mevrouw de Vries had
geen hart voor de collega’s en vooral:
geen respect voor gemaakte afspraken en regels. Vergaderingen waren
éénrichtingsverkeer, en erger nog:
mevrouw de Vries had met de vuist
op tafel geslagen toen er wel enige
discussie ontstond. Niet normaal!
Hij had enorm zijn best gedaan om
mevrouw de Vries feedback op haar
functioneren te geven en ze had veel
kansen gehad. Maar het had allemaal
weinig zin. En toen was daar die druppel: de thuiswerkvergoeding. Hij had
maandenlang gevraagd om uitsluit-
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sel, en na tig gebroken beloftes van
mevrouw de Vries dat ze het die week
zou uitzoeken, had ze mondeling aan
het hele team gecommuniceerd dat
de vergoeding niet gold voor laptops
en software. Precies op de roostervrije
woensdag van Jansen. Een dag later
zag hij in het boekhoudkundige programma dat zijn declaraties waren
afgekeurd. Hij was verhaal gaan halen
en dat gesprek was bij hem zo slecht
gevallen dat hij zich de dag erna had
ziekgemeld. Nu zat hij 8 weken thuis.
Mevrouw Jansen hoorde het geheel
aan en ging in de tegenaanval. Vergaderen ging misschien wat efficiënter
dan hij gewend was, maar ze had er
nog nooit klachten over gehad. Die
ene keer dat niemand naar elkaar luisterde, ja, dat was een beetje impulsief
geweest met die vuist op tafel, maar
dat had ze toch gelijk toegegeven? Dat
met die declaraties, ze was slechts de
boodschapper van een besluit van de
directeur. De manier waarop hij toen
haar kantoor was binnengestormd,
dát was pas onbehoorlijk geweest! Al
snel verzandden de twee in zeer gedetailleerde welles/nietes discussies.
Terwijl de één nog steeds leek te
ontkennen dat er sprake was van een
conflict, bleef de ander maar hameren
op regelgeving en vooral áfspraak is
áfspraak.

Doorbreken van de cirkel
Het moest een laag dieper. Ik begon
met: ‘ik zie hier twee mensen die zich
al meer dan twintig jaar met hart en
ziel aan dit bedrijf verbonden hebben. Jullie zoeken naar manieren om
elkaar te overtuigen en begrijpen, en
toch heb ik niet het idee dat alles al
op tafel ligt.’ Dankzij de intakes had
ik wel wat ideeën over de onderliggende pijnpunten. Allereerst stelde ik
de vraag aan meneer Jansen: ‘hoe was
het om na zoveel jaar de oude vestiging te verruilen voor de nieuwe?’ Die
vraag leek doel te treffen: even geen
semi-juridische monoloog van de heer
Jansen. Met enige aarzeling gaf hij aan
dat het best spannend was geweest.
Hij was heus geen kleine jongen,
maar de echte overstap was toch pittig. Hij was verbijsterd toen mevrouw
de Vries op zijn eerste werkdag zei:

‘hey, jij hier?’
Zo heette je een
nieuwe medewerker toch
niet welkom!
Mevrouw de
Vries reageerde
verrast. Ze kon
zich die eerste
ochtend eigenlijk niet herinneren, maar als
ze dat gezegd
zou hebben,
dan was dat
zeker weten een
grapje geweest!
Meneer Jansen was toen al een half
jaar één dag per week werkzaam op
haar vestiging. Ze had toch gezegd
bij het gesprek over de overplaatsing
dat ze allemaal blij waren dat hij hun
team nu permanent kwam versterken! Bij een echte nieuweling deden
ze wel een voorstelrondje op de afdeling, maar dat had haar bij Jansen een
beetje idioot geleken: iedereen kende
hem en andersom! En, nu ze het er
toch over hadden, wilde ze toch ook
wel wat kwijt. Waarschijnlijk zag
Jansen het niet, maar ze had het al
jaren vreselijk druk. De reorganisatie, ziekte op de afdeling, haar eigen
verhuizing, het overlijden van haar
vader het afgelopen jaar, en dan nog
de pressure van boven om een hogere
productie met minder doorlooptijd te
garanderen. Het was heus geen pretje
om manager te zijn. Al 31 jaar had ze
het beste met iedereen én het bedrijf
voor, en de insinuaties van meneer
Jansen dat dat niet zo was, die vond
ze toch te gortig. Ik twijfelde tussen
wachten op een reactie van Jansen
maar voelde en wist vanuit de intake
dat er bij De Vries meer speelde. Ik
vroeg: ‘Heeft u het gevoel dat meneer
Jansen op uw stoel uit is?’ Daar kwam
een licht gepikeerd antwoord op: ‘ja,
daar lijkt het nogal op. Iedereen mag
een mening hebben, maar het lijkt nu
wel alsof dit over mijn functioneren
gaat, en niet over waarom meneer
Jansen ziek thuis zit.’ Ik vroeg meneer
Jansen: ‘goh. Zou u eigenlijk een managementfunctie ambiëren?’ Stellig,
zoals ik inmiddels van hem gewend

was, zei hij: ‘Ik moet er niet aan denken’. Hij was van de werkvloer, een
technisch man. Daar voelde hij zich
thuis. Die twee vragen hielpen de impasse te doorbreken. Je zag onmiddellijk ontspanning op het gezicht van de
leidinggevende. Hij was dus niet uit
op haar stoel? En ook bij meneer Jansen leek er iets te zijn gaan schuiven.
Mevrouw de Vries werd in zijn ogen
verrassend menselijk. Langzaam ontstond begrip voor elkaar.

Doorpakken
Daarna ging het soepel. Beiden, afkomstig uit een sector waar men van
aanpakken houdt, wilden door. Ze
zaten nu toch samen om tafel. Uiteindelijk zijn we die ochtend vier uur
aan het werk geweest. Meneer Jansen
zag de dag na onze marathonsessie
de bedrijfsarts en meldde zich beter.
Per mail werkten we de details uit van
de afsprakenlijst. De mediation beëindigden ze met het benoemen van
wederzijds respect voor elkaars plek
in de organisatie, commitment om te
werken aan hun relatie & onderlinge
communicatie en een aantal concrete
werkafspraken, die ze twee weken later in mijn bijzijn ondertekenden op
de werkvloer. Onlangs had ik contact
met dezelfde opdrachtgever over een
nieuwe zaak. Ik was benieuwd hoe
het de twee nu verging. Dat wist de
betrokken HR man eigenlijk niet: hij
had zich al maanden niet meer met
dit dossier hoeven bemoeien. 
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Eric van Tijn aan het werk als musical director

S o e p e l s a m e n w e r k e n i n S o n g f e s t iv a l - l a n d

Waken voor

irritatie
en
onvrede
door eline van tijn
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Componist en producer Eric van Tijn heeft dit jaar één van zijn grootste
producties ooit achter de rug als muzikaal leider van het Eurovisie
Songfestival in Nederland. Door de Corona-pandemie kreeg deze
uiteindelijk een andere vorm dan gepland in AHOY, maar toch kijkt Eric
terug op een geslaagde internationale klus.
De productie had zo’n lange aanloop dat hij
het werk voor de oorspronkelijk geplande drie
uitzendingen ook al zo goed als klaar had. Eric
werkte samen met een groot aantal mensen uit
binnen- en buitenland: regisseurs, producenten,
productieleiders, musici, technici, filmers en niet
te vergeten... alle artiesten. Eric staat als musical
director vaker aan het hoofd van grote muzikale
producties, zoals The Passion of het mega-event
ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van
Polen in Warschau. Als componist en producer
heeft Eric ook nog eens vele hits gescoord. Hij
werkt al ruim 30 jaar succesvol samen met zijn
creatieve partner Jochem Fluitsma.
Goed samenwerken is in elke branche een uitdaging. We stellen ons voor dat het helemaal lastig
is als je dat doet op het artistieke en creatieve
vlak.
Eric, heb jij veel conflicten meegemaakt?
“Eigenlijk heel weinig. Conflicten moet je als
het even kan voorkomen. Daar ben ik ondertussen steeds beter in geworden. Zeker bij het aansturen van een creatief team ben ik er zelfs heel
goed in. Met mijn ruime ervaring lukt het meestal wel om de brug te slaan tussen mijn opdrachtgevers en het creatieve team.
Zo heb je opdrachtgevers die ineens vaktermen
gaan gebruiken, die nergens op slaan. Dat kan
best irritant zijn. Maar waak voor je eigen irritatie. Filter die termen uit de boodschap, adem in
en uit en bedenk: oké, hij of zij wil wel een visie
overbrengen. Wat wil hij nou eigenlijk? Het is
belangrijk dat ik begrijp wat een opdrachtgever
in zijn hoofd heeft zodat we straks met de juiste
muziekproductie terugkomen.”

veel kan toevoegen.
Ik ben inmiddels zestig plus. Dat soort dingen
voel ik aan. Dus dan ga je zorgen dat je dat gedoe
vóór bent. Je bereidt de oude garde voor en zegt
bijvoorbeeld: er komt nu een hele goeie nieuwe
jongen, die brengt echt wat mee, en daar worden
we samen beter van. Zo zorg je voor een nieuwe
eenheid. Als leider moet je risico’s signaleren en
daar actief mee aan de slag. Als je ieders verwachtingen goed managet gaat dat meestal prima.”
Nu heb je net een grote internationale samenwerking gedaan. Wat ging er (bijna) mis?
“Er ging gelukkig niks echt mis. Ik heb wel anders dan anders gewerkt. Kijk, ik werk al jaren
veel met dezelfde partijen. Dan ken je elkaar vrij
goed voor je begint aan een nieuw project. Ik kan
al een beetje voorzien wat de regisseur of producent als probleem zouden kunnen zien en ik
ben voorbereid op hun smaak, ideeën, inclusief
onderlinge verschillen. Daar kom je samen vrij
makkelijk uit omdat je elkaar al kunt waarderen.
Zo zou een lichtontwerper commentaar kunnen
hebben op mijn muzikale ouverture. Iets als: er
zitten 4 accenten in, maar ik vind 5 mooier. Ik
heb geleerd te vragen waarom hij of zij dat wil,
en meestal heeft zo iemand echt een punt. Dan
versterk je elkaar want het geheel wordt beter.
De samenwerking loopt dus meestal heel glad.

Nieuwe teams, ander tempo

Jong talent versus de oude garde

Bij het Songfestival was dat toch wel anders. De
betrokken Nederlandse professionals kende ik
wel goed, maar er waren ook die teams uit 41
landen. Al die mensen moesten meebeslissen
over mijn muziekproducties, arrangementen en
composities. Waarna ook nog weer de EBU (European Broadcasting Union) in Genève alles moest
goedkeuren. Je kunt je wel voorstellen dat al die
lagen in de besluitvorming een enorme vertraging opleverden in het maakproces.
Er kwam van alle kanten commentaar en vaak
pas weken nadat ik iets had aangeleverd. Als iemand dan een bepaalde vraag stelde, kon ik minder goed inschatten wat er achter die vraag zat;
je kent de voorkeuren van je partners niet.
Al snel realiseerde ik me: oké, ik moet me niet
laten opfokken, het heeft gewoon veel meer tijd
nodig dan bij andere projecten.

Het inpassen van een jong en/of nieuw teamlid
in een bestaande band of productieteam kan lastig zijn. Terwijl zo’n jonge hond vaak juist heel

Als componist zit je in een bepaalde flow als je
M
aan een project werkt. Je duikt erin, en bent even

Hoe voorkom je gedoe in jouw creatieve teams?
“Voorkomen van onvrede in een team is zorgen
dat het hele team weet dat ieder radertje nodig is
om het wiel te laten draaien. Vaak zijn de ogenschijnlijk minst belangrijke mensen juist heel
belangrijk. Dat geldt wat mij betreft voor elk
team. De verdediger van een voetbalteam kun je
vergelijken met de bassist in een band. Ze vallen
misschien niet zo op, staan niet vooraan, maar
zijn wél superbelangrijk!
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Onderling vertrouwen
Ons creatieve team was gelukkig echt ervaren,
ook op dat vlak.
Communicatie is de sleutel in de omgang met
al die artiesten. Ik ga al lang mee in het wereldje, en tussen mij en de artiesten is meestal wel
een goede werkrelatie. Ze vertrouwen op mijn
vakmanschap, maar ook op mijn flexibiliteit. Ik
maak altijd heel erg duidelijk dat ik mijn positie
ken. Ik sta niet op het podium, zij moeten het
doen hè, live voor 200 miljoen kijkers! Die artiesten moeten zich dus echt comfortabel voelen.
Hun artistieke gevoel is cruciaal om op hun top
te kunnen presteren. Ik snap dat. Het helpt als
ik laat merken dat ik hun gevoel minstens zo belangrijk vind als mijn eigen muziekproductie.

Madonna

Tip van Eric: Waak
voor irritatie. Focus op
bedoeling en intentie, niet
op de verpakking van de
boodschap.

Hoe het niet moet bleek wel in 2019, in Israël.
Iemand had Madonna tegen zichzelf moeten beschermen. Dat optreden had niet op die manier
mogen plaatsvinden. Ze zong niet goed, blijkbaar
was ze onzeker op het podium. Madonna kan natuurlijk best zingen, maar dit ging echt mis, dat
zagen al die miljoenen kijkers. En dat is gênant
voor alle betrokkenen. Daarom heeft het creëren
van een optimale setting voor alle performers
mijn volle aandacht.

Op naar Rotterdam 2021
met niets anders bezig dan die muziek.
Dat verschil in tempo, totdat iedereen zijn mening heeft gegeven, is in een creatief proces
tamelijk lastig. Dan moest ik weken later weer
helemaal terug naar de flow van de betreffende
muziekproductie. Maar goed, ik heb dus vrij snel
aan het begin geaccepteerd dat het proces zo zou
lopen.

Championsleague
Zo’n Eurovisie Songfestival is een veel grootschaliger project dan alle andere projecten. Het is
zo’n once in a lifetime ding. Ik moest me open stellen voor de rest van de wereld en dat was uniek
en geweldig. Alles moet bij elkaar komen en iedereen die meewerkt realiseert zich wel: dit is de
‘championsleague’. 200 miljoen kijkers bij alle 3 de
TV-uitzendingen. Er zit bizar veel muziek in die
shows en alles moet kloppen. En dan heb je dus
te dealen met 41 landen die allemaal hun eigen
nummer het belangrijkste vinden.

Artistieke top
Het meeste gedoe was met de grote artiesten die
tussendoor live zouden gaan optreden. En dan
bedoel ik niet dat ze alleen maar blauwe M&M’s
in de kleedkamer zouden willen. Het gaat om
hun artistieke wensen, voorkeuren, wat willen
ze wel of niet doen, met wie willen ze wel of juist
nietM
samenwerken; ze willen iets niet doen wat
al bedacht is, dat soort toestanden.
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Hoe dan ook, het was een geweldige ervaring
het afgelopen jaar, ondanks de aanpassingen die
noodzakelijk waren vanwege de Corona-pandemie. Het is ongelooflijk en superleuk dat ik het
in 2021 allemaal nog een keer mag gaan doen...”
En wat is tenslotte jouw beste tip over communicatie:
“Onderlinge communicatie is van groot belang
voor het eindresultaat in elk team.
Wat ik geleerd heb is dat ik duidelijk moet zijn
over waar ik sta, wat ik kan én tegelijk open
moet staan voor de feedback van teamleden.
Ik heb het geluk dat ik met de beste vakmensen
kan samenwerken. Om als team samen te werken aan grote projecten, moet iedereen zich
gewaardeerd voelen in zijn of haar kunnen, ervaring en expertise. Dus zorg dat iedereen die
erkenning voelt én geeft aan de andere professionals.” 

Tip van Eric:
Iedereen in het team is
belangrijk; bespreek dat
vooraf en maak ruimte
voor de nieuweling.

Dick Allewijn is MfN-registermediator en emeritus-hoogleraar Mediation
aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Bij het Centrum voor
Conflicthantering leidt hij nieuwe mediators op.

Bijleggen of uitvechten?

Column

Anna Tujishvili, 12 jaar

Zo heet het programma van de rijksoverheid dat dit jaar – 2035 – feestelijk
wordt afgesloten.
Het begon allemaal met de brief van de toenmalige Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, van 20 januari 2020, waarin hij een nieuwe Mediationwet aankondigde. Die wet is er nooit gekomen. Maar de openingszin
van zijn brief leidde tot dit programma, waarvan de resultaten verbluffend
zijn. Resultaten die met een enkele Mediationwet
nooit bereikt hadden kunnen worden.
De openingszin van de brief van Sander Dekker
luidde:
“Voor een goed functionerende samenleving
is het belangrijk dat geschillen zoveel mogelijk
vroegtijdig worden opgelost”.
De Tweede Kamer pakte juist die zin op, en drong
er in een motie op aan dat de Minister alles in het
werk zou stellen om dat werkelijkheid te maken.
De onvermijdelijke staatscommissie die hierop
werd opgetuigd kwam tot de conclusie dat in
ons rechtssysteem te veel bordjes nog richting
polarisatie en escalatie van conflicten wijzen. De
commissie wees heel precies die bordjes aan, en deed concrete voorstellen
om die bordjes om te draaien, zodat zij de andere kant uit zouden wijzen:
richting de-escalatie en minnelijke oplossing. En nu, 15 jaar later is het klaar.
Wat is er allemaal veranderd?
Allereerst: in alle rechtenstudies is verplicht het vak conflicthantering opgenomen. Rechtenstudenten leren daarin dat de juridische weg naar de
oplossing van conflicten niet de hoofdweg is. De meeste conflicten en geschillen worden door mensen zelf opgelost, soms met een beetje hulp van
onderhandelende advocaten, van conflictcoaches en van mediators.
Het rechtssysteem is geheel gedigitaliseerd. Partijen met een civiel geschil
komen allereerst op een platform terecht waar zij worden ondersteund in
het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Komen zij er niet uit, dan worden zij opgeschaald naar het mediationplatform. Pas als het ook daar niet
lukt komen zij op het platform waar een bindende uitspraak wordt gedaan.
De advocatuur omarmde een nieuwe kernwaarde: “De basishouding van
de advocaat is probleemoplosser en bruggenbouwer. Het voorkomen van
escalaties en een langdurige juridische strijd heeft de prioriteit van de advocaat.” In hun opleiding leren advocaten daar ook naar te handelen.
Bedrijfsjuristen zijn omgeschoold tot interne mediators, die hun geld dubbel en dwars terugverdienen door in hun dossiers primair te zoeken naar
minnelijke oplossingen en relatieherstel.
Deurwaarders en incassobureaus hebben zich bekeerd tot het zg. responsief incasseren. Zij beginnen een incassotraject niet langer met conflictueuze blafbrieven, maar met uitnodigingen om in gesprek te gaan. Onderzoek
had al vóór 2020 uitgewezen dat met deze handelwijze een groter bedrag
per vordering wordt binnengehaald dan met de botte bijl.
De grootste transitie is intussen gerealiseerd bij de overheid. In alle bezwaarprocedures staat conflictoplossing nu centraal, de nationale ombudsman kan de overheid verplichten om met haar burgers in een oplossingsgericht traject te treden, en alle advocaten van het kantoor van de
landsadvocaat zijn nu ook mediator.
De belastingdienst ten slotte, heeft geen andere taken meer dan het innen
van belasting. Het toekennen van toeslagen is elders belegd.
Toekomstmuziek? Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben. Maar ik
ben niet de enige!
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S o p h i e Tk e m a l a d z e o n t h e p r o m i s e a n d
p o t e n t i a l o f m e d i at i o n w o r l d w i d e

Engaging a mediator
is a sign of

good
leadership!
Mediation and arbitration are not an exclusive trend in The Netherlands, but a
worldwide phenomenon. At Mediation Amsterdam we have been keen expert assessors
at international student competitions over the last few years, and thoroughly enjoyed
the interaction with both passionate and high-skilled students of law, negotiation and
M

mediation, as well as fellow mediators and negotiators.
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For this magazine it felt important to include one of these
fellow mediation enthusiasts. We asked Sophie Tkemaladze, founder of Resolve and Assistant Professor at the New
Vision University in Tbilisi, Georgia, to offer some of her
thoughts on mediation and her personal journey in conflict resolution and ADR.

Me and the field of conflict resolution
Sophie Tkemaladze: “I got involved in conflict resolution
through arbitration some fifteen years ago. As it happens to many professionals in my field, I got interested
through an international student arbitration competition
in Vienna, Austria. Since then I have been teaching and
practicing arbitration. It was a bit later, in 2011, when I
joined a USAID rule of law project and was tasked with
designing the strategy and program for introduction of
mediation in Georgia. As I kept learning more about mediation, I was getting more and more intrigued about the
potential it has for bringing benefit to the parties and making the society better. At one point, I vividly remember,
I thought, wow, this is a gem. A unique way of making
everyone better off, and since it is not a secret, why are
people not using it widely? It is ironic and unfortunate
that the question remains very valid now, almost 10 years
later…

Challenges and what can be done?
I have been trying to identify, understand and analyze
this for some time now. It goes back to the question: why
is mediation not used more widely? My conclusions are
consistent over time:
1. We could call it ego issues, but I prefer the way my colleague from UK framed it when we were discussing challenges of persuading businesses to use mediation. He
said: people don’t like to ask for help. That is very true. Engaging a mediator is understood to be acknowledging that
those involved were not able to solve the problem themselves. The point I feel not taken, though, is that businessmen (or their lawyers) do not manage to settle their
own disputes not because they are unskilled or unable;
rather, it is the nature of their role – them being one
side in a relationship – which makes them inherently
non-neutral.
That is why I think it is critical that dispute resolution is
being taught not only to law students, but to business &
management (and other faculties) students as well. So that
the next generation can start their career with a different
mindset and approach.
2. It is my belief that lawyers are a universal issue. I have
often heard lawyers saying “the client decided to go to arbitration (or litigation) so all we do is serve the interest of
the client”. I think in majority of such cases there would
have been room for lawyers to yet explore, properly, what
the real interest of the client is. When a client is saying
they have decided to go to arbitration or sue the other
side – it is most likely their position, maybe the only
way they can see to go forward, given the tensed relationships, the desire to prove right, the drive to “punish”
or teach a lesson. Should / could the lawyer at this stage
spend a bit more time in questioning, understanding, testing what the client says they want versus why (what they
really want) and what they can achieve and at what cost.
It will in many (not all) cases appear that the client may

be willing to try mediation. Now, the challenge is that not
all lawyers are skilled to engage in this sort of conversation with a client. Even if they are, the question, obviously,
is, why would lawyers take this extra leg of effort, if they
can engage in lengthy and well-billed litigation or arbitration? I am not saying that lawyers are always putting
their (commercial) interests before those of their clients.
Very few are. Mostly, what happens, is that they are used
to this dynamic and such practice. We need to work more
with lawyers (and here again working with young generation will be the key) so they also adjust their billing
structures in a way that makes mediation more appealing
(ensuring that in case of settlement they get reasonably
compensated + the time it will free for them to engage in
other cases).
3. People are hesitant to try something new. Hence, awareness raising is important. And in this respect, based on
my experience, I think that the role of judges is critical
in either strongly suggesting and persuading the parties
to try mediation, or even (if / when needed) mandating
them to try mediation.

Mediation in Georgia
I have witnessed progress in developing mediation in Georgia, and I think, worldwide as well. In some countries
development of mediation started with adoption of the
law. In Georgia that was not the case and, in my view,
rightly so. Initially, the focus in Georgia was on 3 areas:
• Judiciary - piloting a court-annexed program;
• Students - developing courses, organizing student competitions and making mediation part of the university
curriculum;
• Lawyers – trying to get lawyers buy-in by having prominent lawyers trained as mediators, and delivering client
representation in mediation courses to Bar members.
Of course, not all aspects went smooth. There were barriers and setbacks on the way. Overall, at its 8th year of testing, teaching, observing, learning we came to the point
where we had a small but dedicated community of practicing mediators, lessons learned, feedback from judiciary
on the need to promote mediation wider and, finally, there was willingness from policymakers and support from
donors to take mediation to a next level. As a result Georgia adopted Law on Mediation in 2019! Although honestly:
it takes much more than this law to promote the actual
use of mediation.

Personal gains from over a decade of
training and practicing ADR
Mediation training and practicing has been transformative
for me personally. It has made me more efficient and helpful
in all areas of my life. What is most amazing: it is a never-ending learning. There has not been a case yet, which did not
make me think – wow, how interesting human nature is,
and gave me a new insight. The same goes about trainings. I
train students and mediators a lot (in and outside of Georgia)
and one may ask if it gets repetitive or uninteresting to do
the same. In every training however an observation, behavior, dynamic will pop up that makes me think of something
I had not thought of before. It is a constant process of selfreflection as well. I highly recommend other professionals to
embark on a journey to explore the potential of alternative
M
dispute resolution!” 
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Rechter reflecteert op

mediati
I n t e r vi e w m e t T j e p c o v a n V o o r s t V a d e r ,
r e c h t e r bi j d e R e c h t b a n k A m s t e r d a m
door Roderic van Voorst tot Voorst

Tjepco, allereerst dank dat je ons een interview wilt geven ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan, een periode waarin we het vak
van mediatior groter hebben zien worden. Jij bent rechter en wij
zijn benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Wij vertellen onze klanten
altijd dat zij in mediation zelf de oplossing vinden, terwijl de rechter iemand is die vóór hen beslist.
Tjepco van Voorst Vader: “dat is in de kern wel het belang
rijkste verschil. Een mediationtraject is niet puur juridisch; partijen mogen primair zelf bepalen hoe ze hun
probleem willen aanpakken. De rechter zal toch met
het wetboek in de hand en aan de hand van jurisprudentie zijn oordeel moeten vormen en een vonnis vellen. Maar mediation is ook in de rechtspraak een steeds
belangrijkere plek gaan innemen. De rechtbanken hebben uiteraard allemaal een mediationbureau, dat in voorkomende gevallen aan partijen een aantal mediators kan
voordragen – dat gebeurt dan na verwijzing door de rechter. Die krijgt nogal eens een conflict voorgelegd dat mogelijk beter op een andere manier kan worden opgelost. Bijvoorbeeld zaken waar een rechterlijke beslissing het totale
probleem niet gaat oplossen, omdat er meer aan de hand
is. Of bij partijen (buren, gezamenlijke erfgenamen, zakenpartners) die een duurzame relatie hebben, waardoor
een oplossing via mediation verkieslijker en duurzamer
zou kunnen zijn. Als partijen dan willen praten kunnen ze
aansluitend op de zitting direct aan de slag via het mediationbureau.
Dat is inderdaad een hele positieve ontwikkeling geweest, maar
nog steeds staat dan mediation los van de rechter zelf. Zijn er geen
directere raakvlakken ontstaan, waar bijvoorbeeld de rechter zijn
toga uittrekt en als mediator optreedt?
Zo’n rolwisseling lijkt me moeilijk. Als rechter zul je in
je rol van onafhankelijke beslisser moeten blijven zitten. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat wij op zitting
vaak bezien of er mogelijkheden voor partijen zijn om
M
een schikking te bereiken. Daarbij kan het vragen naar de
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achterliggende belangen van partijen, zoals mediators dat
ook altijd doen, heel nuttig zijn. Maar de rechter kan nooit
zoals mediators met partijen apart praten. Wij zullen altijd alles in aanwezigheid van beide partijen bespreken.
We kunnen wel partijen de gang opsturen om samen te
praten, maar niet slechts één partij en dan met de ander
doorpraten. In rechtszaken is het essentieel dat beide partijen het vertrouwen hebben dat de rechter slechts informatie van partijen krijgt die zij ook met elkaar delen. Ik
kan me voorstellen dat er omstandigheden zijn waarin het
voor partijen prettig kan zijn dingen binnen de vertrouwelijkheid van de mediation met een mediator te bespreken
zonder dat de andere partij erbij is. Die mogelijkheid is er
bij ons dus niet.
Toch kan ik mij voorstellen dat de intrinsieke waarde van mediation, namelijk het bewegen van partijen om over en weer belangen
helder te krijgen en hen op basis daarvan zelf een keuze te laten
maken, ook in een gerechtelijke procedure van grote waarde kan
zijn. En dan zijn de daarvoor benodigde interventietechnieken dus
ook voor een rechter nuttig om te kunnen inzetten.
Zeker, we onderkennen dat ook in de rechterlijke macht.
Niet alleen in het schikkingsdeel van onze gebruikelijke
zittingen. Er zijn tegenwoordig vormen van procedures
die dichter tegen mediation aanliggen. In Amsterdam kunnen partijen kiezen voor een zogenaamde GOO zitting.
GOO staat voor “Gericht Op Oplossing”. Die zetten we in
als beide partijen akkoord zijn op initiatief van partijen of
de rechtbank. Daarvoor is nodig dat partijen een constructieve houding hebben om er samen uit te willen komen.
De rechter zal dan dat gezamenlijke doel zoveel mogelijk
ondersteunen, door de achterliggende geschilpunten en
belangen helder te krijgen. De rechter gebruikt dan technieken die mediators ook toepassen en de GOO rechters
hebben daarvoor een speciale opleiding gehad. Maar de
rechter is daarmee nog geen mediator. De rechter is in dit
proces nog steeds degene die de uiteindelijke beslissing
neemt als partijen er samen niet uit komen. Aan het begin
van de GOO zitting wordt ook – voor zover nodig – een
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ion
gewone behandeling met uitwisseling standpunten en beantwoording van vragen van de rechter gehouden. Daarmee is de rechter, indien dat nodig is, in staat een vonnis
te maken. Dat kan zowel een vonnis zijn, nadat het bereiken van een schikking toch niet gelukt is, of een voorlopig oordeel dat de rechter geeft tijdens dezelfde zitting om
partijen te helpen overeenstemming te bereiken. Er moet
wel onderhandelingsruimte en onderhandelingsbereidheid zijn, anders is een oplossing die voldoende rekening
houdt met wederzijdse belangen misschien niet haalbaar
voor partijen zelf. Het prettige van een schikking is dat
het partijen vrij staat om alles bij de onderhandelingen te
betrekken dat helpt een oplossing te bereiken. Er kan out
of the box gedacht worden. De rechter zal partijen zoveel
mogelijk ruimte geven naar eigen wens de zaak op te lossen zonder meteen zijn oordeel te geven. Maar als partijen
blijven vastzitten op een juridisch punt waarover zij sterk
verschillende verwachtingen hebben, kan de rechter helpen door over zo’n punt een voorlopig oordeel te geven.
Dat kan weer ruimte geven op die basis verder te praten.
Dat is dus een mogelijkheid die de mediator niet heeft. De
GOO procedure heeft zo wel tot oplossingen geleid in situaties waarin een voorafgaand mediationtraject niet gelukt was. Zij is tot nu toe met name gebruikt in procedures
over erfrecht en verdelingen, vastgoed zaken (burenruzies,
VVE geschillen, bouwgeschillen), conflicten tussen zakelijke partners, maar GOO kan voor elk civiel geschil ingezet
worden. Ook het Hof Den Haag en de Centrale Raad van
Beroep hebben een GOO procedure ingevoerd en bij andere rechtbanken wordt gekeken naar de mogelijkheden
het daar in te voeren.

Het zijn allemaal interessante ontwikkelingen. In Nederland is
mediation nog steeds niet heel erg breed ingeburgerd, maar deze
nieuwe procesvormen bij de rechterlijke macht en, hopelijk op afzienbare termijn, ook een nieuwe Mediationwet, zijn zonder meer
goed voor de verankering van ons vakgebied in de maatschappij.
Ik wens mediation in ieder geval een goede toekomst toe.
Het is vaak veel prettiger voor partijen om zelf de beslissing te nemen en er samen uit te komen, dan om het
oordeel van een ander te moeten aanvaarden. Het is in
veel gevallen nuttig als partijen samen om de tafel gaan
– met behulp van een professional – en de verantwoordelijkheid voor hun beslissing zelf willen en kunnen nemen. Veelal zullen besluiten door partijen in mediation
genomen, tot meer levensgeluk leiden en rust geven dan
een vonnis van de rechter. Bij een vonnis zal er vaker het
gevoel zijn van winnen of verliezen. Er zijn echter altijd
twee partijen nodig om te dansen en niet iedere partij is
even geschikt voor, of geneigd tot, mediation. Soms kan
het niet, of is de onderliggende vraag zodanig juridisch
van aard dat mediation niet de aangewezen vorm is.
Maar waar dat wel zo is raad ik iedereen aan om daarvoor
te kiezen.
Dank voor je vriendelijke woorden, uiteindelijk wensen wij iedereen een conflictvrij leven toe, maar als het dan toch zover komt dat
hulp van buiten nodig is denken wij ook dat mediation, als gezond
en duidelijk alternatief voor een rechtsgang, altijd eerst serieus
moet worden overwogen.
Geen dank, ik vond het een leuk interview en mediation
is een boeiend onderwerp. Ik wens jullie veel succes in de
M
komende jaren.” 
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Mi l l e n n i a l v e r s u s b a b y b o o m e r

jong
profession
aan tegen
conflict?

Hoe kijken

Dankzij het geven van gastlessen en ook onze eigen kinderen zien we dat er anno
2020 andere onderwerpen op de agenda staan op school en universiteit dan voorheen.
Bovendien is communiceren met mensen van over de hele wereld -mede dankzij sociale
media- een stuk gewoner geworden. Welke invloed heeft dit op hoe jonge professionals
omgaan met communicatie en conflict? Veerle Hanssen, stagiaire bij Mediation
Amsterdam, onderzocht met de input van 5 jonge professionals of het thema conflict
leeft, en hoe zij zelf gedoe oplossen.
door veerle hanssen

Ouwe lullen staan alleen maar in de weg

M

38 M

M E D I A T I O N
A M S T E R D A M
M A G A Z I N E

In de professionele sfeer speelt werkervaring vaak een belangrijke rol in de waardering van iemands advies of idee.
Leeftijd staat gelijk aan ervaring en ervaring komt pas
met de jaren, is een veelgehoord uitgangspunt. De ervaren krachten vinden dat jonge professionals niet moeten
denken dat ze -vers uit de collegebanken- weten waar ze
het over hebben, laat staan dat ze al iets te zeggen hebben.
Jonge ambitieuze talenten vinden op hun beurt dat de oudere professionals hun machtige positie niet steeds mogen
ontlenen aan hun leeftijd, dat zij geen oog hebben voor innovatie en dat hun vastgeroeste idealen het bedrijf niet ten
goede komen. Zoals Van Kooten en De Bie al in 1984 zongen: “Ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen staan alleen maar in
de weg!” Deze intergenerationele stammenstrijd is binnen
veel bedrijven een voedingsbodem voor spanningen.

artikel
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Mohamed: Het is
enorm belangrijk om de
verwachtingen van beide
partijen te managen. Dit maakt
de kans op miscommunicatie
kleiner.

spreekbaar (zoals een burn-out) en het is geen teken van
zwakte om over je gevoelens te praten. Mijn aanname is
dat dit ook terug te zien is in hun conflictgedrag.

Conflictstijlen

Rosemarie: Luisteren. Het
begint allemaal met luisteren.
Niet alleen naar wat er wel
wordt gezegd, vooral ook naar
wat er niet wordt gezegd.

Er worden drie dominante stressreacties onderscheiden:
vechten, vluchten en verlammen (of bevriezen). Ben jij een
binnenvetter en loop je het liefst zo lang mogelijk weg van
een conflict? Of ben je iemand die de spanning meteen uit
de lucht wil halen? Ondanks dat misschien een deel te verklaren is door het gedrag van jouw generatie, heeft ieder
mens ook een eigen bijna instinctieve conflictstijl. Als jonge professional ben je vaak nog niet persoonlijk betrokken
geraakt in een conflict op de werkvloer en kan het zijn dat
je nog niet weet hoe je zult reageren. Hoe ouder je wordt,
hoe meer situaties je hebt meemaakt en hoe beter je van
jezelf weet wat jouw conflictstijl is.
Als ik om me heen kijk, zie ik dat de meer ervaren professionals zoals mijn ouders, docenten en collega’s wellicht
een conflict zouden vermijden. Met hun ervaring zijn ze
gewend een afstandelijke professionele houding aan te nemen, maar misschien ook wel zo geprogrammeerd. Mijn
generatiegenoten gaan het gesprek sneller en makkelijker aan. Een conflict (h)erkennen en aangaan is een goede
eerste stap, maar het effectief oplossen van een conflict is
uiteindelijk het doel. Soms lukt dit niet alleen en ik ben
benieuwd naar de verschillende visies van ouderen en jongeren over hoe die hulp eruit moet zien.

Anders opgegroeid

Mijn eigen visie

Millennials groeien op in een tijd waarin veel taboes
worden doorbroken. Zij hoeven zich niet te schamen om
bij een psycholoog te lopen, meer onderwerpen zijn be-

Ik ben bijna afgestudeerd jurist in het privaatrecht en
denk persoonlijk dat mediation daarin de komende jaren
M
een steeds grotere rol zal gaan spelen. Sneller en laag-
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drempelig om tafel, in plaats van een conflict laten escaleren en uitvechten bij de Rechtbank.
Jonge professionals zoals ik hebben dikwijls tijdens hun studie al kennis gemaakt met mediation of zijn door werkervaring bekend geworden met het begrip. Mediation wordt
populairder en jonge professionals wennen aan het idee dat
mediation een duurzame manier van conflictoplossing is.
De babyboomers en de generatie daarna hebben pas tijdens
hun werkende leven kennis gemaakt met mediation (of denken nog steeds dat mediation een vorm van meditatie is!).
De tijd waarin verschillende generaties zijn opgegroeid
zegt veel over de manier waarop zij met hun werk en
sociale interactie op het werk omgaan. Voor een soepele
samenwerking is goede communicatie onmisbaar, maar
inzicht in hoe ieder voor zich omgaat met onderlinge
spanningen is misschien nog wel belangrijker. Hoe gaan
jonge professionals om met conflicten, is dit generatiegerelateerd en wat kunnen oud en jong van elkaar leren?
Ik stelde een aantal vragen aan vijf jonge professionals:
• Hoe reageer jij bij spanningen of conflict in een professionele samenwerking?
• Ken jij je eigen conflictstijl?

Liselot: Google eens op
geweldloos communiceren (tip
die ik kreeg van Eline van Tijn),
blijf altijd respectvol omgaan
met anderen en luister goed
naar de ‘pijnpunten’.
• Heeft conflict (aangaan) je wel eens iets opgeleverd?
• Denk jij dat jouw generatie anders omgaat met conflict
dan de generatie voor jou, en zo ja, hoe?
• Stel je roept hulp in bij gedoe, wie zou je dan vragen en
wat is dan je behoefte?
• Wat is de beste tip die je ooit kreeg voor goede communicatie met anderen?
De tips vind je terug bij de foto’s.

Hoe reageer jij bij spanningen of conflict
in een professionele samenwerking? Ken
jij je eigen conflictstijl?

David: ‘Niet lullen, maar
luisteren!’ Een kunst die maar
weinig mensen bezitten en
moeilijker is dan je denkt.
Ook in Nederland, waar men
bekend staat om directe
communicatie, zeggen
mensen vaak niet wat ze
eigenlijk bedoelen.
M
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Het merendeel van de ondervraagde jonge professionals
geeft aan een probleemoplossende conflictstijl te hebben.
Alvorens conflict oplossend te kunnen handelen, wil een
deel van hen er eerst wat tijd overheen laten gaan. Zo zegt
Mohamed Azzin, registeraccountant, dat het ‘laten bezinken van bepaalde dilemma’s of discussies ervoor zorgt dat
je rationeler na gaat denken.’ Ook Aniek Bakker, docent
recht aan een MBO-college, geeft aan dat ze soms eerst
wil uitzoeken wat er precies aan de hand is of de behoefte heeft de situatie even te laten bezinken. Toch gaan de
meeste ondervraagde jonge professionals uiteindelijk wel
de confrontatie aan. Hierbij vindt Liselot Simonse, Managing Director, het belangrijk dat ze professioneel handelt, maar toch empathisch blijft. Rosemarie Steenbeek,
onderzoeker aan een hogeschool, vindt dat ‘te allen tijde
de relatie boven de inhoud van de spanning moet staan’.
David Hoek, consultant, heeft van eerdere zakelijke conflicten geleerd dat het loslaten van je ‘ego’ tijdens gedoe
zeer waardevol is en het ‘willen winnen’ niet het doel op
zich moet zijn. Ook al ben je nog zo overtuigd van je eigen
gelijk, Van Kooten en De Bie geven het advies: “Wanneer de
lijst niet past, moet je het schilderij bijknippen.”

artikel

Heeft conflict (aangaan) je wel eens iets
opgeleverd?
Mohamed lichtte voornamelijk het belang van het conflict
aangaan voor jou als persoon toe. Hij haalt een quote aan
uit de film van Rocky Balboa: “It ain’t how hard you hit. It’s
about how hard you can get hit and keep moving forward. It’s
about how much you can take and keep moving forward”. Mohamed benadert het aangaan van een conflict als een onderdeel van het leven. Volgens David levert het aangaan
van een conflict altijd iets op, maar of je blij bent met het
eindresultaat is een tweede. Hij vindt het gesprek aangaan al een meerwaarde op zichzelf, want zo beken je
ook de ambitie om het op te lossen, dat levert natuurlijk
altijd iets op. Tevens waarschuwt David dat het conflict
vermijden uitstel van executie is én het risico op verdere
escalatie vergroot. Rosemarie benadrukt voornamelijk het
belang van een goede samenwerking: “Het praten over deze
spanningen heeft voor mij alleen maar geresulteerd in een mooie
en sterke samenwerking”.

Denk jij dat jouw generatie anders
omgaat met conflict dan de generatie
voor jou, en zo ja, hoe?
De meeste jonge professionals zeggen het conflict wel aan
te willen gaan, maar denken dat de generatie voor hen
dit niet zal doen. Liselot denkt dat zij meer neigen naar
forceren of vermijden en Mohamed denkt dat voorgaande
generaties het inschakelen van een mediator een te grote
drempel vinden. Samen vinden we dat onze generatie
meer praat over gevoelens, beter in staat is te analyseren
en reflecteren. Mohamed denkt zelfs dat de huidige generatie een conflict sneller erkent en Rosemarie denkt dat
wij het minder eng vinden om ‘heel diep naar binnen te kijken
om tot een oplossing te komen’. Om de geweldige cocktail aan
talenten die onze generatie bezit af te toppen, stelt Aniek
dat onze generatie meer voor zichzelf durft op te komen.
Onze ouders vertellen ons toch immers al ons hele leven
hoe bijzonder en speciaal we zijn? David brengt (gelukkig)
wat tegengeluid in deze discussie; hij maakt zich zorgen
over de jonge generatie. Zo legt hij uit dat ‘de komst van
sociale media, de letterlijke fusie van mens, smartphone en computer, een zwaar effect op de omgang met anderen in het ‘echte’
leven kan hebben.’ In tegenstelling tot Rosemarie is hij van
mening dat millennials minder goed in staat zijn om op
een dieper niveau met elkaar te communiceren.

Stel je roept hulp in bij gedoe, wie zou je
dan vragen en wat is dan je behoefte?
Tot slot een vraag die voornamelijk voor de toekomst van
mediation interessant is. De millennials geven aan het
conflict sneller aan te gaan, beter over gevoelens te kunnen praten en beter op zichzelf te kunnen reflecteren.
Maar kunnen wij dit ook zonder hulp? Hulp komt voor de
ondervraagde jonge professionals niet per se in de vorm
van een mediator. Velen denken ook aan advies van vrienden of familie om hen te helpen reflecteren op hun eigen

gedrag of op de situatie. Daarbij zeggen zij allemaal open
te staan voor een mediator om hen te helpen als zij er zelf
niet uitkomen.

Concluderend
Het is lastig om keihard de conclusie te trekken dat de
tijdgeest, waarin een generatie opgroeit, van invloed is
op de conflictstijl van professionals. Jongeren van nu beweren te ‘vechten’, maar niet voordat er geanalyseerd en
gereflecteerd is. Men moet eerst het een en ander laten
bezinken, duidt dit dan niet op vluchtgedrag? Jonge professionals zijn het er in ieder geval over eens dat de oudere generaties anders met conflicten omgaan en samen
over het conflict praten niet verkiezen boven forceren of
vermijden. Of iemands conflictstijl leeftijd-, persoons-,
of generatiegebonden is, kunnen we wellicht pas weten
wanneer de millennials ouder worden. Dan zullen er ongetwijfeld weer andere discussies spelen in de wereld van
conflicthantering. “Wat zullen we over 25 jaar terugverlangen
naar die goeie ouwe crisis van nu” aldus Van Kooten en De
Bie. Het lijkt een dooddoener, maar ons advies is: ga het
gesprek aan. Vraag naar conflictstijlen, verwachtingen en
wees nieuwsgierig. En kom je er echt niet uit, bel een mediator of boek een conflict-coach! 

Aniek: Het klinkt cliché, maar
is echt waar: ‘Houd het
probleem altijd dicht bij jezelf,
spreekt vanuit je eigen gevoel
en ervaringen zodat de ander
zich minder snel aangevallen
voelt.’
M
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R o s a U y l e n b u r g , s ta at s r a a d m e t m i l d e b l ik

“Het allerleukste is als
partijen alsnog de zaak

oplossen.”

Staatsraad Rosa Uylenburg

Eline van Tijn: “Als kinderen logeerden Rosa en ik vaak bij elkaar. Ik leerde van haar
pannenkoeken bakken. Toen keek zij nog een beetje tegen mij op; ik was haar grote
nicht, want 3 jaar ouder. Nu zijn we allemaal trots op haar: ze is lid van ons hoogste
rechtscollege en hoogleraar Milieurecht: Prof. Mr Rosa Uylenburg, staatsraad. Net
als de hele familie ben ik onder de indruk van haar wetenschappelijke prestaties.
Zelf blijft Rosa altijd heel rustig en bescheiden en ik kan me niet herinneren dat
ze ooit betrokken was bij een (familie)ruzie. Ik was benieuwd naar haar blik op
conflicthantering bij
M partijen die procederen bij de Raad van State en belde haar op…”
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Oplossen van conflicten tussen overheid en burgers is jouw dagelijks werk in hoogste juridische instantie. Is er dan nog ruimte voor
verzoening? Of moet er altijd een juridisch oordeel geveld worden?
Rosa: een heel groot deel van de zaken die wij voorgelegd
krijgen is wel echt juridisch van aard.
Bij een beperkt deel kan je met bemiddelen nog iets betekenen. Soms denk ik bij een zaak ook echt: tsjonge, daar
kun je toch wel met elkaar uitkomen? Mensen, praat er
eens over! Ik vraag daar ook wel eens naar op een zitting.
‘Jullie moesten 3 maanden wachten op deze zitting, waarom konden jullie ondertussen niet verder praten?’ Dan
komt vaak de reactie: ‘dat wilden we niet, we willen weten
wat rechtens juist is.’ Toch is het in die gevallen niet uitgesloten dat er alsnog geschikt wordt.
Ik kan soms ook in mijn uitspraak nog een hint in de richting van een gezamenlijke oplossing laten doorklinken.
Bijvoorbeeld dat men ook een nieuwe vergunning op andere voorwaarden zou kunnen verlenen, waardoor het
probleem kan worden opgelost.
Op de zitting eindig ik vaak zo: u kunt over 6 weken de
uitspraak verwachten, maar dat betekent niet dat u ondertussen niet verder mag praten...
Een heel enkele keer blijkt op de zitting dat er sprake was
van allerlei misverstanden. Dat wordt dan bij mij in de
zaal duidelijk en opgehelderd. Daarna verwacht en
hoop ik op een telefoontje
van partijen: we zijn eruit!
Dat is erg mooi.
Bij de Raad van State gaat
het vaak over relaties tussen overheid en burger, of
tussen overheden en bedrijven. De betrokken burger of ondernemer én de
ambtenaren in zo’n dossier
moeten dan nog jaren met
elkaar voort. Ambtenaren
zijn ook gewoon mensen. Gaandeweg kan er ongelooflijke
irritatie zijn ontstaan, waardoor constructief overleg gestaakt is. Als het kan, help ik die mensen graag weer met
elkaar in gesprek te komen.
Dat lukt niet altijd helaas. Er zijn ook mensen die niet meer
kunnen nuanceren, vinden dat ze keer op keer gepakt worden door de overheid; die komen dan altijd zelf naar de zitting, niet met advocaat. Ze zijn enorm boos over wat hun
is overkomen, terwijl ze bijvoorbeeld wel zonder enige vergunning een commerciële hondenkennel zijn begonnen.
Het leuke van het feit dat mensen bij de Raad van State
geen advocaat nodig hebben, is dat je met hen zelf in gesprek kunt. Dan is er soms nog best wel wat op te lossen.
Zeker bij bestemmingsplannen. Wij zijn weliswaar de
laatste, maar ook de eerste rechtsprekende instantie bij
bestemmingsplannen. Dan zit de zaak nog niet muurvast
en lukt het best vaak om mensen tot redelijke inzichten
te laten komen. Hoewel onze mogelijkheden in de rol van
rechter beperkt zijn, gebeurt er ook naderhand nog wel
eens iets moois.
Ik lees graag in de digitale knipselkrant van onze afdeling
voorlichting wat er na de uitspraak is gebeurd. Het allerleukste is als partijen alsnog de zaak zijn gaan oplossen. Ik
had bijvoorbeeld een zaak over een bekend terras in Leiden. Dat terras is nu op dekschuiten in het water gelegen,

waarna een vergunning is verleend voor een groot terras
op dezelfde plaats. Daarover is een conflict ontstaan met
plaatselijke organisaties dat best oplosbaar was, bijvoorbeeld door het terras te verkleinen. De partijen weigerden
tijdens de zitting gewoonweg om tot elkaar te komen. We
hebben het plan voor dat terras vernietigd. Ik was erg blij
later in een krantenbericht te lezen dat het terras toch
kon blijven: een metertje korter.
Wat vind jij: kunnen wij mediators verder doordringen in het juridische bastion?
Nou, we hebben bij de Raad van State al een mediatorspool met gespecialiseerde overheidsmediators. Wij proberen altijd in het voortraject zaken door te verwijzen die geschikt zijn voor mediation. Eén van mijn collega-rechters
is nu trouwens de mediation-opleiding aan het doen en
volstrekt enthousiast geraakt.
We geven advies over mediation aan partijen en we hebben een subsidiepotje voor mediation per zaak. Het resultaat is nu nog teleurstellend. De overheid wil meestal wel,
maar voor particulieren ligt het vaak lastig. Ze willen toch
graag een oordeel van de rechter en bovendien is het geen
dure procedure. Mensen zijn dan misschien wel wat kortzichtig. Ze realiseren zich niet dat er ook een negatieve
uitspraak kan komen.
Ik heb soms de indruk dat
advocaten hun zaak vooral
vanwege de rechtsontwikkeling interessant vinden.
Dat is niet altijd in het
belang van hun cliënt; ik
vraag het ook weleens; wat
heeft uw cliënt hieraan?
Wat we bij de Raad van State een enkele keer doen om
mensen op andere gedachten te brengen: een regiezitting organiseren (rechtbanken doen dit veel vaker). Tijdens zo’n zitting maken
we een conflictanalyse samen met alle betrokken partijen.
Zo had ik zelf eens een zaak, een moeilijke kwestie. Ik heb
partijen er toen op gewezen dat het probleem niet opgelost
zou zijn met een juridisch oordeel, in wiens voordeel dat
ook zou uitpakken. In dat geval was mediation dus echt de
manier om alsnog met elkaar in gesprek te gaan over wat
er nog meer nodig was om de kwestie op te lossen.

Rosa Uylenburg: “Ik heb soms
de indruk dat advocaten
hun zaak vooral vanwege de
rechtsontwikkeling interessant
vinden. Dat is niet altijd in het
belang van hun cliënt.”

Heb je zelf wel eens een conflict gehad binnen jouw samenwerkingsverbanden, zoals de Universiteit/ Raad van State/ redactie?
Niet echt, nou misschien één keer. Maar dat was geen
rechtstreeks conflict. Die kwestie heb ik toen achter de
schermen opgelost. In feite had niemand het door. Laat ik
daar dus maar over zwijgen.
Tenslotte: wat is je beste tip voor goede communicatie met anderen?
Heel veel ellende tussen mensen (en tussen burgers en
overheden) komt voort uit niet voldoende luisteren naar
wat de ander bedoelt. Houd het doel voor ogen, ook als de
vorm van de communicatie onhandig is, probeer toch terug blijven gaan naar de inhoud. Mijn tip is om in professionele conflicten steeds heel vriendelijk maar vasthoudend
op de inhoud te blijven reageren, en de onaangename
M
vorm te negeren. 
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Kwetsbaarheid
Conflict
en

Ta bi t h a v a n d e n B e r g : o v e r p r ikk e l s ,
d e ki p e n h e t e i e n m o g e l i j k e
consequenties

Conflict en stress: ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een (dreigende)
escalatie, ruzie of gewoon gedoe, het is niet heel verrassend als je iemand hoort
vertellen over de enorme impact die een conflict op hem of haar heeft. Slapeloze
nachten, prikkelbaar, ruzies thuis - als het op het werk niet goed gaat en andersom zijn ‘normale’ bijwerkingen van gedoe in relatie tot anderen.
Toch zijn er situaties waarin je nog meer dan
anders alert moet zijn. Zeker als conflictprofessional, betrokken personeelsadviseur of coach.
Wanneer is er wel extra voorzichtigheid geboden? Hoe ga je als conflictprofessional sensitief
en zorgvuldig om met aanwijzingen dat er meer
aan de hand is dan ‘gewone’ bijproducten van
een stevig meningsverschil? In dit artikel neem
ik je graag mee in wat gedachtes en lessons learned over psychische kwetsbaarheid en omgaan
met neurodiversiteit (verschillen in het menselijk brein, zoals autisme en/of AD(H)D, waardoor
mensen anders of meer reageren op stress en
prikkels).
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proces vertraagt, emotie-regulatie wordt moelijker en een melt-down ligt op de loer. Wanneer iemand eenmaal mentaal gevloerd is, heeft verder
praten op dat moment eigenlijk geen zin. Eerst
moet het ‘oerbrein’ weer uit de vlucht- of vechtstand. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen met een formele diagnose in een bepaald
spectrum. Ook mensen die zwaar overspannen
zijn, kunnen – tijdelijk – veel emotioneler reageren dan ‘normaal’ door een overdosis stress
in hun lijf. Dit komt met name voor wanneer zij
nog aan het vroege begin van hun herstel staan.’

Als er meer aan de hand is

Kun je in gesprek bij een
vermoeden van psychische
kwetsbaarheid?

Tabitha: ‘een aantal jaar geleden had ik achter elkaar een aantal mediations waarbij op de achtergrond ook een vermoeden van of diagnose van
autisme speelde. Dat was geen onderwerp dat
aan tafel besproken kon en mocht worden, maar
werd in de vertrouwelijke intake of contact tussendoor wel gedeeld met mij als mediator. Dat,
en ontwikkelingen in mijn gezin, maakte dat ik
me daar toen extra in ben gaan bijscholen. Mensen die – om welke reden dan ook – een andere
manier hebben van informatie verwerken, zoals
bij autisme
en ook AD(H)D, zijn extra kwetsbaar
M
als er veel stress door hun lijf stroomt. Het denk-

Stress en vooral de stofjes cortisol en adrenaline
zijn op zichzelf niet slecht, ze geven iemand superkrachten in een crisissituatie. Maar wordt
stress en de uitgifte van deze stofjes chronisch,
of ervaart iemand door conflict een staat van
permanente crisis, dan werken ze averechts
door. Slapeloze nachten, het korte lontje en andere heftige emoties of juist een gevoel van grote
leegte, hartkloppingen, niet meer helder kunnen
nadenken: allemaal bij-effecten van te veel en te
lang bloot staan aan stress. Wanneer je autisme,
ADHD, een chronische depressie of bijvoorbeeld
PTSS klachten hebt, doe je de hele dag al harder
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je best om de ‘rest’ bij te benen1. De meeste mensen zetten als het ware een masker op, zodat hun
anders-zijn, op het werk niet of zo min mogelijk
opvalt. Maar dat kost ongelofelijk veel energie,
waardoor uitputting en stress altijd op de loer
ligt. Dit alles maakt dat ik wel durf te spreken
van psychische kwetsbaarheid bij deze groep
mensen.
Is dat dan een reden om niet te beginnen aan een
mediation? Of zoals het jargon luidt: vormt dit
een contra-indicatie?

Allereerst
Ik geloof zeer stellig in zelfbeschikking, autonomie. We zijn allemaal verschillend. Mensen bij
voorbaat uitsluiten of voor hen bepalen dat iets
niet gaat werken (zoals mediation), lijkt mij niet
verstandig. Sterker nog, uit veel onderzoek blijkt
dat mensen met (of voor) een diagnose, relatief
vaker in verzuim- of conflictsituaties terecht komen. Dit komt onder andere door stigma’s, onwetendheid en het ‘anders zijn’ dan gemiddeld.2
Bovendien is onze maatschappij ingericht op ge1 Lees meer op bijvoorbeeld: https://www.autisme.nl/
over-autisme/autisme-in-combinatie-met/autismeburn-out/
2 Zie ook ervaringsverhalen en tips op
https://www.samensterkzonderstigma.nl/

middeld zijn. Mensen die net een beetje anders
communiceren of ‘werken’ dan een ander, moeten bovenmatig hard werken om zich aan te passen terwijl dat – vaak – toch niet goed lukt.
De mediator, een verzuimcoach of HRM specialist is géén psycholoog of arts. Binnen de vertrouwelijkheid van de mediation horen we wel meer
over de persoonlijke situatie. Zo komt het voor
dat iemand, bij wie naast een conflict ook verzuim speelt, een diagnose of behandelplan deelt
met de mediator. We zullen (en mogen) echter
niemand dwingen om medische informatie prijs
te geven, en gaan ook niet ‘diagnosticeren’. Toch
merken we soms dat iemand meer dan gebruikelijk fysiek en/of mentaal gehinderd wordt door
de stress van het proces. Als iemand zit te trillen
op zijn stoel, bovenmatig zweet, geen oogcontact
lijkt te willen of kunnen maken en niet meer uit
zijn woorden komt tijdens de intake, zullen we
daar altijd aandacht aan moeten besteden.

Hoe gaan wij om met stress en
prikkelgevoeligheid binnen een
mediation?
Allereerst kiezen wij – in iedere arbeidszaak –
heel bewust voor persoonlijk contact. Wij hebben geen secretaresse of computersysteem voor
het plannen van een eerste contact. De mediators van Mediation Amsterdam bellen altijd zelf
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de mensen met wie we om tafel gaan zitten om
een individuele intake-afspraak te maken. Voor
zo’n intake nemen we echt de tijd. Soms is een
half uur genoeg, maar als er echt veel speelt en
er meer tijd nodig is voor iemands verhaal, kan
zo’n vertrouwelijke eerste kennismaking ook
wel uitlopen op een sessie van anderhalf uur.
Zien of horen we dat iemand zich buitengewoon
kwetsbaar voelt, dan zullen wij daar bewust naar
vragen. ‘Wat heb jij van mij, de mediator, nodig?’ ‘Wat gebeurt er bij jou als je erg emotioneel
raakt?’ ‘Hoe ziet hevige stress er bij jou uit?’
We schetsen het verloop van een mediationtraject zodat iemand een beeld krijgt van wat
hem of haar te wachten staat en, indien nodig,
kan het zijn dat iemand een vertrouwenspersoon
of coach meeneemt. Dat kan iemand uit eigen
kring zijn, maar ook een professional, die meeluistert en waar nodig kan inspringen om iets te
verduidelijken als iemand dichtklapt.
Gedurende mijn opleiding aan de autisme-academie en door mijn ervaringen thuis heb ik ook
een aantal extra handvatten gekregen om meer
inclusief te communiceren, die mij als mediator
helpen in mijn werk. Ik denk overigens dat deze
tips niet alleen kunnen helpen bij mensen mét
een diagnose autisme, maar ook als leidraad bij
andere prikkelgevoelige deelnemers in mediation. 

Tips voor de mediator/begeleider bij
moeilijke gesprekken & autisme
1. Inchecken: Het lijkt een open
deur, maar gaat vaak mis: vraag
gewoon (in de intake, of zelfs in
het gesprek) wat iemand nodig
heeft. Wat werkt voor jou? Er
zijn veel vooroordelen en vaste
beelden over wat autisme/ASS is,
en hoe ‘de autist’ zou kunnen reageren. De autist m/v bestaat niet!
Net als bij neuro-typische mensen
(d.w.z. mensen zonder diagnose,
de ‘gewone’ meerderheid), is er
grote diversiteit onder mensen
met autisme en hoe communicatie en stress werkt. Mijn ervaring
is dat je daar een prima gesprek
over kunt voeren. Kernwoorden
hierbij zijn: eerlijk, open en concreet. Het ‘taboe’ en ongemak zit
meestal bij de persoon zonder
autisme die onzeker raakt of last
heeft van veelvoorkomende vooroordelen.
2. Verminder prikkels: zorg voor
een rustige en lichte ruimte, kleed
je neutraal en bespreek een plan
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B: zoals bijvoorbeeld een ruimte
waar iemand zich, indien nodig,
even kan terugtrekken. Maak zulke afspraken vooraf. Wanneer iemand brein vol in de stress of heftige emotie zit, is het te laat om
alternatieven om weer rustig(er)
te worden te formuleren.
3. Wees minder verbaal. Hoe meer
woorden je gebruikt, hoe groter
de kans dat iemand je halverwege
kwijtraakt. Communiceer kort,
helder en maak gebruik van je
flip-over of andere visuele hulpmiddelen.
4.Creëer en bewaak tijd en ruimte:
Geef de persoon ook echt de
ruimte, wanneer je weet hij/zij
meer tijd nodig heeft om informatie te verwerken en een antwoord
te formuleren. Wees extra alert en
geduldig dat die tijd/ruimte niet
wordt ingevuld door andere deelnemers aan tafel.
5. Niet herformuleren. Geef wat je
gehoord hebt terug in de woor-

den en stijl die de ‘autist’ gebruikte. Herhaal één woord met
een vraag als je verduidelijking
zoekt of vraag, heel letterlijk, om
verduidelijking. Door als mediator
of andere begeleider woorden
te herformuleren kan iemand het
gevoel krijgen dat hij/zij niet goed
begrepen is en moet deze persoon opnieuw jouw herformulering verwerken en corrigeren. Dit
kost (te)veel tijd en energie.
Heb je te maken met de combinatie
van (dreigend) conflict én een vorm
van psychische kwetsbaarheid of
verhoogde prikkelgevoeligheid? Ik
onderzoek graag samen met jou/
jullie of -en zo ja welke vorm- van
begeleiding zinnig kan zijn. Om zo
samen – met respect voor iedereen
aan tafel – te komen tot een duurzame oplossing.

Bruggenbouwers
Het verbindende werk van
mediators in een verdeelde
samenleving

Redactie:
Mr. Aik Kramer

In de essaybundel Bruggenbouwers, onder redactie van mr. Aik Kramer,
geven de auteurs een unieke kijk in het werk van mediators en laten zij zien
welke vaardigheden zij gebruiken om escalaties tegen te gaan, impasses te
doorbreken en een nieuwe samenwerking tot stand te brengen. Zij nemen u
mee van een windmolenpark op zee naar een middelbare school, en van de
jungle van Zuid-Afrika naar het kantoor van de Belastingdienst.
Nu verkrijgbaar in de webshop: sdu.nl/brug
Of via de boekhandel.
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Nooit naar binnen met een

opgeheven
vingertje
G e e rt- J a n H o e k , c o r p o r at e p e a c e m a k e r :
t i p s u i t 3 0 j a a r d e a l m a ki n g
Geert-Jan Hoek werkte ruim 30 jaar als internationale dealmaker voor
grote organisaties; meestal rond enorme commerciële belangen in de
olie en gas-industrie. Hij onderhandelde over de hele wereld en er trok
een stoet van culturele diversiteit aan hem voorbij. Het ging vaak om
zakenlui, advocaten en bankiers; maar ook kreeg hij te maken met hoge
regeringsfunctionarissen, politici, generaals... Altijd zocht hij naar een
manier om een constructief gesprek te voeren. We vroegen hem naar
zijn do’s en dont’s in internationale onderhandelingen.

Onderhandelen is éérst bouwen
aan een relatie
‑In een onderhandeling, al dan niet tijdens een
mediation, met meerdere nationaliteiten en / of
culturen om de tafel zijn er een aantal dingen
die je volgens Geert-Jan niet of juist wel zou
moeten doen. Geert-Jan: ‘Let op hè: tussen Groningen en Amsterdam zit al een cultuurverschil.
Soms hoef je je eigen stad niet eens uit om al te
merken dat er een enorm verschil is in normen,
waarden of identiteit tussen jou en je gesprekspartners.’

Tip 1:
Nooit binnen komen met een opgeheven
M vingertje.
Ga op pad zonder vooringenomen standpunt.
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Neem de tijd, en ontdek zoveel mogelijk over
je gesprekspartners voor je aan het onderhandelen slaat. Een succesvolle deal komt niet tot
stand vanwege de materie zelf, maar omdat
partijen elkaar en hun achterban hebben weten te overtuigen dat het zinnig is om die deal
te maken.

Tip 2:
Laat eigen politieke opvattingen
en cultuur thuis.

Nobody really cares. Wees professioneel. Dat jij
kunt wat er op je visitekaartje staat, hoef je
niet uit de doeken te doen, dat wordt verondersteld. Pas je kleding / uiterlijk / houding aan
aan je gesprekspartners, ook al geldt voor jouzelf dat uiterlijkheden niet belangrijk zijn.

n
e
Tip 3
Luisteren; spreek niet meer dan
nodig, houd het kort, dat dwingt
respect af.

Weet wat je komt halen, maar kom niet om je
eigen gelijk af te dwingen.

Tip 4
‘Managing perception,
not people’.

Niet zozeer de mensen aan tafel proberen aan
te sturen als wel het gezamenlijke idee over
de zaak.
Spreek elkaar aan op elkaars expertise en verwelkom interdisciplinaire input.
Je doel is altijd dat iedereen begrijpt wat er
moet gebeuren om de zaak tot stand te brengen; gebruik zoveel mogelijk objectieve maatstaven om te overtuigen. Als de meningen
verdeeld blijven, roep er externe deskundigen
bij.

Tip 5
Wees niet bang voor het tonen
van passie of emoties.

Emotie in een onderhandeling is in principe
een goede zaak. Men ziet dat het je menens is
dat je echt iets wilt bereiken. Dat helpt de dingen scherp te krijgen. Anderzijds: als escalatie
dreigt, stoppen! Organiseer een break-out, ga
wandelen of neem een pauze, waarin je bijvoorbeeld even met elkaar wat kunt gaan eten
of drinken en de zaak met rust laat.

Tip 6
Probeer de sfeer positief te beïnvloeden.

Als iemand belangrijk gaat lopen doen, of een
grote mond heeft: voel je niet aangesproken, ga
niet in de verdediging, geef respect, aandacht,
erken zijn/haar kennis en ervaring. Humor verbindt, vooral als je daarmee dingen kunt samenvatten op een charmante manier. Maar wees
voorzichtig, geen leedvermaak. Humor kan ook
cultuursensitief zijn. Zet niemand voor gek.
Houd de sfeer open, rustig. Stiltes zijn oké.

Tip 7
Durf iets van jezelf bloot te geven,
iets persoonlijks te laten zien.
Onderschat niet hoe persoonlijke verhalen (of
zelfs een kunstuiting) tijdens informele momenten, zoals lunch of diner, het verschil kunnen
maken.

Geert-Jan: ik was eens eindeloos in de weer met een zeer taaie
onderhandeling in Rusland. Aan tafel zat een groot gezelschap,
waaronder de vertegenwoordigers van een Russisch staatsbedrijf. We waren al dagenlang in gesprek maar boekten geen enkele voortgang. Totdat we op de 6e avond samen gingen eten
en in het restaurant een gitaar aan de muur hing. Ik pakte het
instrument, en speelde een nummer van The Beatles. De Russen vonden het prachtig. Die avond verbroederde (de Russen
noemden dat “Sojoez” ofwel eenheid). Dat was wat er nodig
was: de volgende dag was de deal snel rond.
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G e d u l d i s e e n s c h o n e z a a k – r e c e p t va n Ro d e r i c va n vo o r s t tot vo o r s t

Mandarijnenjam
Wie geduld kent, weet dat er verschillende vormen van zijn. Je kan niets
doen en (geduldig) afwachten, of je
kan met precisie en aandacht lang aan
iets bezig zijn. Het overkoepelende
aspect van geduld is: tijd. Zonder voldoende tijd heeft geduld geen zin.
In mediation heeft een mediator geduld van beide soorten nodig. Hij is
met precisie en aandacht bezig om
een proces vorm te geven waarin partijen nader tot elkaar kunnen komen.
Tegelijkertijd moet de mediator op zijn
handen zitten – hij mag partijen niet
duwen naar een oplossing, zij moeten
zelf die stappen zetten, de mediator
plaveit alleen de weg.
Geduld is ook een schone zaak in de
keuken, daarom hierbij een recept voor
het maken van mandarijnenjam die
favoriet is bij onze lunch op kantoor.
Ooit afgevraagd waarom er wel Orange Marmalade en Lemon Marmalade
bestaat, maar geen Tangerine Marmalade? Daarom dus……..

Ingrediënten
1 kg mandarijnen (bij voorkeur pitloos)
Geleisuiker voor 1 kg jam
Kristalsuiker
5-6 schone jampotten met deksel
Drie pannen, keukenmachine, pincet.
Pure chocolade
Geduld (bereidingstijd ca 3 uur)

Aan de slag
Was de mandarijnen en schil ze met
de hand, probeer de schillen voor een
groot deel groot te houden. Leg de
schillen apart. Ontdoe de mandarijnen
zo veel mogelijk van de witte draden,

niet alleen aan de buitenkant, maar
met name ook aan de centrale binnenkant van de partjes. Check ook alle
partjes op pitten, haal deze er uit en
gooi ze weg (gebruik dus bij voorkeur
pitloze mandarijnen).
Ontdoe ook de schillen van de los zittende witte draden.
Doe de mandarijnen
in een keukenmachine met ongeveer een
derde van de schillen
(gebruik de kleinste
schilletjes) en draai
het geheel geruime
tijd tot pap.
Snijdt de overige
tweederde van de
schillen met een
scherp mesje in lange reepjes van circa
3mm breed. Zet de reepjes op met een
bedekkend laagje koud water en breng
ze aan de kook. Giet af, zet weer op
met koud water en breng weer aan de
kook. Herhaal dit proces nog voor een
derde keer (dit gaat makkelijker als je
met twee pannen om en om werkt).
Zet daarna de reepjes op in een pan
met evenveel gewicht aan water en
evenveel gewicht aan kristalsuiker en
laat dit langzaam inkoken (konfijten).
Zorg dat de suiker niet aanbrandt.
Als de reepjes in de suikerstroop voldoende zijn ingekookt, haal ze er dan
één voor één uit met een keukenpincet
en leg ze apart op een vel bakpapier
om af te koelen en uit te harden.
Kook een aantal jampotten uit zodat
deze bacterievrij zijn (schone jampotten tweemaal vullen met kokend water

is ook goed, vergeet niet ook de deksels aldus te behandelen!).
Giet de mandarijnenpap in een pan en
breng aan de kook. Strooi na circa 10
minuten koken de geleisuiker er bij en
kook zolang als dat moet
(zie verpakking geleisuiker,
in de meeste gevallen is 2
minuten genoeg). Giet vervolgens de hete gelei in de
zojuist uitgekookte jampotten tot circa 1-2cm onder
de rand. Verdeel de helft
van de gekonfijte mandarijnenreepjes (bij voorkeur
de kortste reepjes) over de
potten jam (die zakken zelf
nog wel een stukje naar
beneden). Sluit de potten
jam af met de uitgekookte
deksels (gebruik handschoenen of een
theedoek om je niet te branden aan
het kokend hete materiaal!) en zet de
potten op een plek om een paar uur af
te koelen tot kamertemperatuur.
Smelt langzaam in een pannetje au
bain-marie chocolade. De chocolade
mag niet koken. Doe de overgebleven
gekonfijte (langste) mandarijnenreepjes in de gesmolten chocolade en haal
ze stuksgewijs met een keukenpincet
er uit en leg ze los van elkaar op een
vel bakpapier om af te koelen. Heerlijk
bij de koffie na het diner.
De potten mandarijnenjam kunnen in
de koelkast. Plak er een mooi etiket op
als je een pot eigengemaakte mandarijnenjam cadeau doet. Mijn kantoorgenoten Tabitha en Eline waren er erg
blij mee en de mandarijnenjam staat
bij onze kantoorlunch altijd op tafel!

R e c e p t vo o r n i e u w s g i e r i g h e i d va n E l i n e va n Ti j n

Tartaar van bietjes en paddestoelen
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Als ik dit voorgerecht serveer
zie je de verwarring: mijn gasten
weten vaak niet wat ze voor hun
neus hebben staan. Het lijkt op
de originele Franse ‘steak tartare’
(van rauw rundvlees). Daar gruwen
sommige mensen van. Dit is iets
anders: een interessante en heerlijke variant waar helemaal geen
vlees aan te pas komt. Waardoor
onze vegetarische kantoorgenoot
Tabitha er ook blij mee was. Toen ik
dit recept van Janneke Vreugdenhil voor het eerst in de krant zag
staan, was ik direct nieuwsgierig
naar de smaak.

Van jongs af aan ben ik enorm
nieuwsgierig; niet alleen naar de
smaak van nieuwe gerechten maar
naar alles wat het leven te bieden
heeft. Overal stap ik op af, sla ik de
hoek om, wil ik over de heuvel kijken
en weten wat er speelt. Ik wil niets
missen. Als peuter raakte ik zo nog
wel eens de weg kwijt, mijn ouders
hadden hun handen vol aan mijn
avontuurlijke inborst. Als mediator
is nieuwsgierigheid en bereidheid
op ontdekkingstocht te gaan een
nuttige eigenschap. Onderzoeken,
blijven doorvragen, is vaak precies
wat nodig is. Ik wil boven tafel krijgen

recepten

R e c e p t vo o r c r e at ivi t e i t va n Ta bi t h a va n d e n B e r g

Frambozen cheesecake
Als registermediator ben ik ooit gestart met een basisopleiding van
negen maanden. Daarna heb ik nog
verschillende verdiepende cursussen
gevolgd om de vaardigheden en de
‘regels’ verder onder de knie te krijgen. Maar zodra je in de praktijk aan
de slag gaat, houden mensen zich
niet braaf aan de fases in conflict-dynamiek zoals geschetst tijdens de les.
En blijken vragen als ‘en hoe voelt dat
voor u’ soms enorm fout uit te werken.
“Gevoel? Dit gaat niet over gevoel,
maar over keiharde feiten!!!”
Om als mediator effectief te zijn moet
en wil je binnen de lijntjes van het
MfN-reglement blijven. Dat onafhankelijke klacht- en tuchtrecht is er niet
voor niets. Maar je moet toch ook een
eigen stijl ontwikkelen. Die bij jou past,
en die op een creatieve manier leidt
tot de juiste vragen en interventies.
Daarmee kun je de mensen, die bij
jou aan tafel iets op te lossen hebben,
inderdaad verleiden tot beweging.
Ik ben iemand die zich haar leven lang
nogal verantwoordelijk heeft opgesteld. Ik doe het graag ‘goed’, conform
afspraak. En ergens heb ik ook een
vrijere kant. Hecht ik aan onafhankelijkheid, ben ik een kritische, autonome
professional die niet per se mee wil
met de grote massa, omdat dat de
makkelijkste weg lijkt.
Zo is het voor mij bij koken de normaalste zaak van de wereld om een recept
aan te passen. Aan wat ik op dat moment in huis heb, of omdat ik ergens
eens iets at met net andere ingrediënten. Creatief omgaan met de kaders
zoals omschreven in het recept dus.

waarom het de mensen niet meer
lukt om hun conflict zelf op te lossen.
Als dat eenmaal duidelijk is gaat het
gesprek meestal weer constructief
richting oplossing.

Ingrediënten
Voor 4 personen:
Olijfolie
300 gram kastanjechampignons,
gehalveerd
300 gram gepofte of gekookte biet,
geschild
Mayonaise
Ketchup
Dijonmosterd
Fijngehakte ui
Fijngehakte zure augurkjes
Fijngehakte kappertjes
Fijngehakte bladpeterselie
Tabasco

Deze cheesecake is een favoriet bij mij
thuis. Een mix van een basisrecept uit
de Allerhande, met een creatieve twist
zoals bodem van bastognekoeken,
geen limoenrasp maar citroenkwark
en citroensap, want raspen voordat
de visite komt is net teveel werk. Om
man en kroost te plezieren én natuurlijk onze kantoorgenoot Roderic
die immers nooit genoeg krijgt van
bastogne-koeken...

Ingrediënten
150 g bastognekoeken
70 g gezouten roomboter
200 g kristalsuiker (ik gebruik ook wel
eens bastardsuiker)
100 g witte chocolade
400 g roomkaas naturel (bakje à
200 g)
200 g volle citroenkwark (bak 500 g)
3 middelgrote eieren
1 halve citroen (of citroensap)
250 g verse blauwe bessen (bevroren
of vers) of frambozen

Aan de slag
Verwarm de oven voor op 175 ºC. Bekleed de bodem van de springvorm
met het bakpapier. Verkruimel de
koek (met keukenmachine of in een
theedoek met een deegroller er over
heen). Smelt de boter in een steelpan, voeg 1/8 van de suiker toe en
meng door de koekkruimels. Verdeel
het mengsel over de bodem van de
springvorm en druk aan met de bolle
kant van een lepel.
Breek de chocolade in stukjes en doe
de chocolade in een vuurvaste kom
of pan. Hang deze in een grotere pan

Aan de slag
Verhit een scheutje olijfolie in een
koekenpan en bak hierin de champignons op hoog vuur, met een snuf
zout. Na een minuutje beginnen ze
veel vocht los te laten, maar dat verdampt vanzelf. Daarna beginnen ze te
kleuren. Bak de paddenstoelen flink
door tot ze goudbruin en zo droog
mogelijk zijn; dan krijgen ze steeds
meer smaak. Laat ze afkoelen en hak
ze grof.
Snijd de biet in kleine stukjes. Veeg
de gehakte champignons en biet
bij elkaar op een snijplank en hak ze
samen met een groot mes, tot je een
fijn, maar ook weer niet al te fijne
tartaar hebt. Breng de mix lichtjes
op smaak met zout en versgemalen
peper – niet te veel want er gaat aan

met kokend water, zorg dat de bovenste kom of pan het water niet raakt.
Laat de chocolade smelten (au bainmarie) en verdeel over de bodem.
Meng de roomkaas met de kwark en
de rest van de suiker. Voeg één voor
één de eieren toe en blijf kloppen tot
de suiker is opgelost. Pers de citroen
uit en meng het citroensap en de bessen/frambozen erdoor en schep in de
vorm. Bak de taart 40-45 min. in het
midden van de oven.
Draai de oven terug naar 100 ºC en
laat de taart er nog ca. 20 min. in
staan. Controleer of de taart stevig
is. Zo niet, laat deze dan nog enkele
minuten in de uitgeschakelde oven
staan. Laat op een rooster in 1 uur
buiten de oven afkoelen tot kamer
temperatuur en zet daarna minimaal
1 uur in de koelkast. Garneer eventueel
met nog wat blauwe bessen of frambozen.
Eet smakelijk!
PS: Afhankelijk van het seizoen en
wie er jarig is maken we hem ook
wel eens met pure chocola en sinaas
appelkwark.

tafel nog van alles door en over.
Maak mooie bolletjes van de tartaar
op vier borden. Serveer alle andere
ingrediënten in aparte bakjes of maak
er op de borden kleine hoopjes van,
als satellieten om de tartaar heen.
Laat iedereen de tartaar daarmee
naar eigen smaak aanmaken en serveer met toast.
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Schipperen
aan de rand van
de maatschappij

M a r k S pa a r g a r e n o v e r
dienend leiderschap
door Tabitha van den Berg

Hoe deal je met een spoor van vernielde relaties
als gevolg van ernstige verslavingsproblematiek?
Hoe ga je als manager om met een organisatie
die conflicten het liefst met de mantel der
liefde bedekt? Wat is er nodig om overeind te
blijven als professional voor mensen in crisis?
Een interview met Mark Spaargaren, 47 jaar
oud, opgeleid als psycholoog en tegenwoordig
Business Unit Manager van de 24 uurszorg voor
Volwassenen voor het Leger des Heils in de regio
Amsterdam. We vroegen hem het hemd van
het lijf over leiderschap en conflictdynamiek,
professioneel en persoonlijk.

Laten we beginnen bij het begin. Waar
stond je wieg?
Ik ben de zoon van een kweker, een kleine middenstander. We waren niet rijk, maar in ons gezin kon altijd ieder
een mee eten. Die gastvrijheid kreeg ik met de paplepel
ingegoten. Aan de andere kant werd er bij ons thuis niet
gesproken over emoties, laat staan over conflict. Als je niet
leert om op een goede manier je gevoelens te uiten, dan
komt het er alleen op een hele ingewikkelde manier uit.
Daar heb ik later als volwassene en nu als leider wel wat
moeten bijleren.

Vliegende start?
Na mijn VWO had ik me ingeschreven voor de opleiding
lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft. Ik wist niet zo goed
wat ik moest doen. Mijn broer studeerde daar, vliegtuigen
vond ik wel interessant. Dus waarom niet? Ik werd zowaar
ingeloot. Toch kreeg ik in de zomer na mijn eindexamen
twijfels. Ik ben eerst maar eens een jaar gaan werken.
Zo kwam ik terecht bij een (christelijk) jeugdhotel op de
Amsterdamse Wallen. Naast gewone gasten sliepen daar
‘s nachts ook een aantal dakloze jongeren. Op de een of
andere manier had ik juist met die ‘moeilijke’ jongeren de
beste klik. Ik loop – nu nog
M – graag een stukje met mensen
mee, zonder te oordelen of me boven hen te voelen staan.
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Na dat jaar realiseerde ik me dat de rafelrandjes van de
maatschappij me meer boeiden dan vliegtuigen, en ben ik
psychologie gaan studeren. Mijn eerste serieuze baan was
als groepsleider in de verslavingszorg. Een paar jaar later,
nadat onze oudste zoon werd geboren, wilde mijn (Amerikaanse) vrouw terug naar haar roots. We kwamen terecht
in het Zuiden van de VS, op het platteland. Ik kon daar aan
de slag als professional counselor in de jeugdpsychiatrie en
als ambulant behandelaar van zedendelinquenten. Mooi
werk, maar op enig moment wilden we toch wel weer aan
de slag in een grote stad. Ik miste de uitdaging van grootstedelijke problematiek. Bij mij begon Amsterdam weer te
trekken en na een aantal gesprekken kwam daar een aanstelling bij het Leger des Heils uit voort. We remigreerden
en, na teammanager van eerst één opvanglokatie, ben ik
in twaalf jaar doorgegroeid naar Business Unit Manager 24uurs zorg voor volwassenen. Ik heb nu alle locaties voor
volwassenen in Amsterdam onder mijn hoede. Dat zijn 12
vaste opvanglocaties en drie projectlocaties, zoals de soepbus en een inloophuis voor sekswerkers op de Wallen.

Slechte keuzes maken nog geen slechte
mensen
Als je mensen niet kent heb je makkelijk een beeld of mening. Een stereotype idee van de ‘dakloze’, ‘verslaafde’ of
(ex-)‘crimineel’. Ik heb ervaren dat je, als je mensen leert
kennen, veel meer gaat zien. Een rijke wereld aan verha-

Hoe krijg ik ruzie met jou?
Als je echt ruzie zoekt, dan moet je tegen me liegen. Mijn basishouding is vertrouwen: je krijgt het
gratis, het hoeft niet verdiend te worden. Maar als
je het verspeelt, krijg je het niet makkelijk meer terug… Iedereen krijgt van mij een tweede kans, maar
als iemand pertinent oneerlijk is zonder dat er een
goed verhaal achter zit, dan wordt het wel moeilijk.
Integriteit is heilig. Ik krijg tien keer liever een eerlijke
nee, dan een lege ja.

interview

len achter die eerste indruk, dat eerste oordeel. Ik wil niets
goedpraten, mensen maken slechte keuzes. Gaandeweg
heb ik wel veel meer begrip gekregen voor de complexe
omstandigheden achter een mens op het randje van de
maatschappij.
Dat ik toevallig opgegroeid ben met twee ouders waar
genoeg was, die er altijd waren en mij met normen en
waarden hebben opgevoed, dat was geen keuze die ik zelf
maakte, maar een gegeven. Die context geeft mij wel een
dikke voorsprong in het leven.
Veel van de mensen waar wij bij het Leger des Heils mee
en voor werken, hebben een veel minder goede start gehad dan ik. In de opvang zie je bijvoorbeeld een hoog aantal mensen met een licht verstandelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld.
Geloof me, je belandt in Nederland niet ‘zomaar’ in de opvang. De vraag is groter dan het aanbod dus komen alleen
de meest kwetsbare en schrijnende gevallen in aanmerking voor opvang. Dan is er echt wel meer aan de hand
dan alleen economische dakloosheid.

Hoe zie jij leiderschap op moeilijke
momenten?
Ik zie leiderschap als dienstbaarheid. Het échte werk gebeurt hier niet achter een bureau op kantoor. Het contact
tussen cliënt en de hulpverleners, dat is wat telt. Ik moet
als ‘baas’ zorgen dat mijn medewerkers goed gefaciliteerd
worden. Ik ben niet van het orders uitdelen, hoewel ik
wel degelijk de kaders en doelen bepaal. Mijn besluiten
neem ik niet omdat ik ‘toevallig’ bovenin de hiërarchie zit,
daar zit meer achter. Ik wil dat mijn invloed echt ergens
over gaat. Bij mijn aantreden een paar jaar terug heb ik
me voorgenomen dat ik de pyramide wil omdraaien. Dat
de top de organisatie draagt. Dat vraagt van mij en andere
managers de bereidheid om ruimte te geven en vertrouwen uit te dragen. Dat, in combinatie met tools en instrumenten om besluitvorming zo laag mogelijk te beleggen.

mee in de ontwikkeling en ga vooral geen zoete broodjes
bakken. Beloof geen dingen die je niet waar kunt maken.
Laat je mensen te lang hoop koesteren en dan verlies je
goodwill én geloofwaardigheid. Mensen voelen zich niet serieus genomen en dan lekt de energie weg.

Duidelijk zijn over verwachtingen…

Eigen zicht op conflict

Maar dat je de werkvloer zeggenschap geeft, dat gaat niet
vanzelf. Dan moet je ook échte gesprekken durven voeren
over wat wel en niet werkt. Ook binnen teams en tussen
mensen. Hoe eerder je een eerlijk gesprek voert over verwachtingen en ook kwetsbare of minder sterke kanten
van mensen, hoe minder groot een probleem hoeft te worden. Dat gaat nog wel eens mis. Het patroon binnen onze
organisatie – deels mantel der liefde, deels onkunde – is
dat we lang niet altijd duidelijk zijn in wat we van onze
mensen verwachten.
Wij zijn (vooral) doeners. We werken met mensen in crisis.
We gaan voor hen hollen. En maken te weinig tijd voor reflectie of evaluatie onderweg, want die tijd lijkt er niet te
zijn. Er wordt in de hectiek nog al eens vermeden om lastige gesprekken met elkaar te voeren. Over dat er iets niet
helemaal lekker loopt of iemand niet goed ligt in een team.
Dan komt op een gegeven moment een besluit dat een contract niet verlengd of iemand overgeplaatst moet worden.
En komt dat voor de betrokkene als een donderslag bij heldere hemel. Daar hebben we als organisatie iets te leren.
Soms ontkom je niet aan reorganiseren. Dan moet er een
locatie dicht, of stopt een project. Dan kun je niet iedereen
behouden. Ik geloof dat je ook in moeilijke tijden open en
transparant kunt blijven communiceren. Neem mensen

Emoties zijn nog steeds niet mijn sterkste kant, ik houd
het liever binnen. Professioneel heb ik geleerd om het bespreekbaar te maken. Ik kreeg als leerpunt bij beoordelingsgesprekken ook regelmatig terug dat ik te bescheiden en
zelfs conflictmijdend was. Dat klopt ook. Als je nooit goed
hebt leren ruziemaken, dan kan een conflict voelen écht
heel beklemmend zijn, bijna als het einde van de wereld.
Op enig moment in mijn carrière wilde ik me verder ontwikkelen en overwoog ik een opleiding tot coach. Uiteindelijk
werd het toch mediation. Ik hoopte dat als bijvangst dat ik
daardoor minder spastisch om zou gaan met conflict. Die opleiding heeft me veel gebracht, namelijk meer vaardigheden
om conflicten bespreekbaar te maken. Ik hoop dat ik mijn
nieuwe vaardigheden ook binnen de organisatie kan inzetten. Mensen die met elkaar in conflict raken helpen in gesprek te komen. Misschien zelfs ook bij cliënten, hen helpen
bij het herstellen van beschadigde relaties. Mijn natuurlijke
neiging blijft vermijden, maar, professioneel kan ik het nu
oprecht leuk vinden om met mensen te kijken naar ‘wat
zijn nu de onderliggende belangen?’ Mensen coachend en
soms een beetje provocerend op een ander spoor te zetten.
Samen nieuwe oplossingen bedenken. Op een andere manier naar een situatie kijken levert vaak ruimte op voor iets
M
nieuws. En als zo een kwartje valt, dat is genieten! 
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artikel

Rituelen: nut en
noodzaak van een

Rite de
passage

Theoloog Arie van den Berg was jarenlang
verbonden aan het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG) op de
afdelingen langdurige revalidatie en
later oncologie. Zowel professioneel als
persoonlijk heeft hij nut en noodzaak van
goed afhechten en gebruik maken van
M
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rituelen ervaren.

artikel

Het is mijn ervaring dat een rite de passage een belangrijke bijdrage kan leveren om ingrijpende levenservaringen
een plek te geven. Deze levenservaringen kunnen anders
als een blok aan het been in je verdere leven meegesleept
worden. Ik kan twee belangrijke momenten uit mijn persoonlijk leven als voorbeeld noemen.

Een medische crisis
Onze zoon Jelle heeft begin 2010, toen 25 jaar oud, een
relatief simpele operatie aan een liesbreuk ondergaan.
Normaal herstel je daar snel van, maar bij hem ging het
mis. Er ontstond een ontsteking die niet tijdig ontdekt
is bij nacontroles. Uiteindelijk belandde hij op de Eerste
Hulp in het UMCG. Hij ging zienderogen achteruit tijdens
het wachten bij de spoedopvang. Na enkele onderzoeken
bracht een chirurg zorgelijk nieuws: het betrof een ernstige ontsteking van spierweefsel in been en buik met een
vermoedelijke besmetting door een vleesetende bacterie
en er moest onmiddellijk geopereerd worden.
‘Het is onzeker of we nog op tijd zijn en hoeveel spieren
en spierweefsel we weg moeten halen’, zei de chirurg tegen mijn vrouw Clarie. De operatie zou diezelfde avond
nog plaatsvinden. Clarie belde na dit gesprek snel naar
huis. Ik had al een slecht voorgevoel en was gelukkig al
onderweg naar het ziekenhuis en kwam net voor de operatie aan. Ook ik nam afscheid van Jelle en bracht samen
met Clarie een aantal angstige uren in het ziekenhuis
door. We besloten de tweelingbroer van Jelle wel te bellen
tijdens de operatie en zijn oudere broer en zus pas de volgende morgen. Allen moesten van ver komen.

Thuiswedstrijd
Het UMCG was in die tijd mijn eigen werkplek. Normaal
stond ik als professional families en patiënten bij, in de
rol van geestelijk verzorger. Nu stond ik ineens aan de andere kant. Als vader van een doodzieke zoon en als partner
en vader van angstige en ontredderde kinderen en echtgenote.
Het eigen verdriet en de eigen ontreddering en angst kon
ik de weken die volgden moeilijk toelaten. Ik zette mijn
professionele masker op en schoot in de ondersteunende
en troostende rol als geestelijk verzorger. Na een angstige
periode waarin onze zoon in kunstmatige coma lag op de
intensive care en later op de chirurgische verpleegafdeling, kon hij na 2 weken bij ons thuis verder herstellen.
In die periode bleef nog onduidelijk in hoeverre het overgebleven spierweefsel en spieren in buik en benen weer
gebruikt zouden kunnen worden en welk restletsel er zou
blijven.
Onze zoon was net klaar met de KMA, de officiersopleiding. Zijn toekomst in het leger was in het jaar na de operatie zeer onzeker, maar hij leefde!

The show must go on
Mijn werk als geestelijk verzorger in het UMCG ging door.
Mijn eigen, niet echt verwerkte, ervaring om op deze plek
bijna mijn zoon verloren te hebben sleepte ik dagelijks
met mij mee. Gelukkig ging het met Jelle goed en ruim
een jaar na de operatie wist hij door keihard te revalideren
Wadend door de zee naar Mont St. Michel als doorgang
naar een nieuwe levensfase.

en trainen zijn militaire opleiding af te ronden. Voor mij
was dat hét moment om alles af te sluiten, de overgang
van zijn opleiding naar een plaats als officier in Havelte.
Ik vroeg hem of ik met hem mee kon om zijn spullen van
’t Harde naar Havelte te verhuizen. Samen reisden we naar
zijn toekomst, die er bijna niet meer geweest was en deelden we de emotie en mijn dankbaarheid, dat hiermee een
periode van diepe angst en onzekerheid werd afgesloten.
Voor mij was dit een belangrijke rite de passage waardoor
ik ook in mijn werk weer zonder “blok aan het been” verder kon.

Met pensioen
De tweede rite de passage was in 2018, rondom mijn pensionering. Ik realiseerde mij met een einddatum in zicht,
dat loslaten van het werk dat mij lief was ook een ritueel
nodig had.
Allereerst begon ik een jaar van tevoren al heel bewust
te beleven wat ik deed. Binnen laten komen dat ik een
aantal dingen voor de laatste keer deed. Niet alleen de taken en zaken van mijn beroep, maar ook het fietsen van
huis naar werk (18 kilometer) door de seizoenen heen, in
herfst, winter, lente en zomer beleefde ik zo heel bewust
als afscheid. Het persoonlijk afscheid nemen van heel veel
mensen, de afscheidsreceptie en de laatste keer voorgaan
in een oecumenische viering in het ziekenhuis waren hartverwarmend, maar ik had behoefte aan een overgangsritueel. Maar hoe zou ik dat gaan vormgeven?

De goede kant op gewezen
Mijn rite de passage werd mij uiteindelijk aangereikt via
een boek over verschillende pelgrimsroutes, dat ik op
mijn afscheid cadeau gekregen had. Hierin vond ik een
pelgrimsroute, die van Rouen naar Mont St. Michel loopt.
Ik had toen ik 50 en 60 werd eerder als moment van herbezinning de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella en van Oslo naar Trondheim gelopen. Mijn collega’s
noemden in hun afscheidsspeech ook dat ik als geestelijk
verzorger en mens een ware pelgrim was. Pelgrimeren zit
in mijn bloed en zo besloot ik, dat mijn rite de passage naar
de volgende levensfase een pelgrimstocht zou zijn. Eerdere pelgrimages deed ik volledig te voet. Ditmaal zou ik
op de fiets naar Rouen gaan en vandaar te voet naar Mont
St. Michel. Een tocht in eenzaamheid, met veel onzekerheid over route en onderdak. Daardoor symbool voor een
nieuwe levensfase waar ik met vallen en opstaan opnieuw
inhoud aan zou moeten geven.
De tocht was zwaar, maar ook zeer inspirerend, met vele
onverwachte ontmoetingen en gastvrijheid. En het klopte.
Die maand in mei 2019 voelde als een echt overgangsritueel, naar een nieuw bestaan als pensionado, waar ik inmiddels met volle teugen van geniet als actief vrijwilliger,
fanatiek fietser en actief grootvader.

Mediation, ook een soort pelgrimstocht?
Ik heb het idee dat mediation soms ook de trekken kan
hebben van een rite de passage, of een rituele dans, waarin
mensen met elkaar, vanuit iets ouds, op weg gaan naar
een nieuwe invulling van de toekomst, samen of apart. 
Drs. Arie van den Berg (gepensioneerd geestelijk verzorger), echtgenoot, vader van 4 kinderen en grootvaM
der van 10 prachtige kleinkinderen.
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‘Weet wat je komt halen,
maar kom niet om je eigen
gelijk af te dwingen.’

Geert-Jan Hoek

‘Als iemand in jouw ogen iets raars zegt of
doet, dan moet dat vast een goede reden
hebben! Wees nieuwsgierig, zoek naar de
goede reden achter dat wat je hoort of ziet.
Laat je verbazen wat het effect is van beetje
mildheid en oprechte nieuwsgierigheid vanuit
jou naar de ander.’

‘Google eens op geweldloos communiceren; blijf
altijd respectvol omgaan
met anderen en luister
goed naar de ‘pijnpunten’.’

‘Om als team samen te werken aan
Liselot Simonse
grote projecten, moet iedereen
Barbara Hoogenboom
zich gewaardeerd voelen in zijn of
haar kunnen, ervaring en expertise.
‘Niet lullen, maar luisteren!’ Een kunst die maar
Dus zorg dat iedereen die erkenweinig mensen bezitten en moeilijker is dan je
ning voelt én geeft aan de andere
denkt. Ook in Nederland, waar men bekend staat
professionals.’
‘Tel tot 10! Ofwel: reageer liever niet primair
om directe communicatie, zeggen mensen vaak
Eric van Tijn
als je geïrriteerd of zelfs boos wordt door
niet wat ze eigenlijk bedoelen.
gedrag of uitlatingen van een ander. Je kunt
David Hoek
‘Het is enorm belangrijk om
je reactie voor jezelf wel vast formuleren,
de verwachtingen van beide
zodat je ook stoom afblaast. En als het even
partijen te managen. Dit maakt
kan, slaap er dan een nachtje over en/of laat
de kans op miscommunicatie
een derde meedenken over jouw reactie.’
kleiner.’
Eline van Tijn

M

Mohamed Azzin

Beste

communicatietips
uit
M
Mijn tip: reageer in professionele
conflicten steeds heel vriendelijk
maar vasthoudend op de inhoud,
en negeer de onaangename vorm.

Rosa Uylenburg
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‘Neem een gezonde dosis nieuwsgierigheid mee
als je eenmaal in gesprek gaat met de ‘ander’.
Ga voordat je een moeilijk gesprek aangaat bij
jezelf na: wat is er bij mij geraakt? Waar gaat het
mij ècht om? Dan heb je in ieder geval grip op de
emotionele lading die jij mee neemt in het
gesprek.’

Tabitha van den Berg

T I O N
R D A M

‘Je moet échte gesprekken durven voeren over
wat wel en niet werkt. Ook binnen teams en
tussen mensen. Hoe eerder je een eerlijk gesprek
voert over verwachtingen en ook kwetsbare of
minder sterke kanten van mensen, hoe minder
groot een probleem hoeft te worden.’

Mark Spaargaren

‘Luisteren. Het begint allemaal
met luisteren. Niet alleen naar
wat er wel wordt gezegd,
vooral ook naar wat er niet
wordt gezegd.’

Rosemarie Steenbeek

‘Soms is het heel goed om
even niets te zeggen’

Roderic van Voorst
tot Voorst
‘Het klinkt cliché, maar is echt
waar: Houd het probleem altijd
dicht bij jezelf, praat vanuit je
eigen gevoel en ervaringen zodat
de ander zich minder snel
aangevallen voelt.’

Aniek Bakker

‘Bij het werken in multidisciplinaire
teams of met andere nationaliteiten:
zoek de onderlinge overeenkomsten
in plaats van de verschillen door te
luisteren en met gesprekstechnieken.
Investeer in elkaar, soms ook juist door
te praten over zaken die niet werk
gerelateerd zijn. Zo worden conflicten
voorkomen en krijgen oplossingen een
breed draagvlak.’

Wouter van den Berg

Meer tips of hulp nodig? Neem contact op!
Mediation Amsterdam
www.mediationamsterdam.nl
info@mediationamsterdam.nl
T: 020 685 8330
Johan van Hasseltweg 2C1
1022 WV Amsterdam (Noord)

Voorhaven 15
1135 BL Edam

