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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Confl icten op de werkvloer komen in elke 
organisatie voor; tussen werkgever en 
werknemer of tussen werknemers onder-
ling. Wat de oorzaak ook is, ze hebben eff ect 
op de werksfeer, de productiviteit en het 
ziekteverzuim.

ONZE VISIE
» Een confl ict moet vroeg worden aange-
pakt, om het zo snel mogelijk te kunnen 
oplossen en lange juridische procedures, 
ziekteverzuim en ineffi  ciëntie in het bedrijfs-
proces te voorkomen. Mediation is een con-
structief middel om confl icten op te lossen en 
tot acceptabele afspraken te komen, waarin 
de betrokken partijen zich kunnen vinden en 
er een win-winsituatie ontstaat.

UW OPLOSSING
» De eerste stap is het inschakelen van een 
MfN-registermediator. Hij of zij begeleidt 
partijen naar de oplossing van hun arbeids-
confl ict, respectvol en op vertrouwelijke 
wijze. Met als uitkomst een oplossing waar 
partijen achter kunnen staan.
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Soms trekt de werkgever bij de  mediator 
aan de bel, soms de bedrijfsarts of een 
werknemer. In alle gevallen geldt: hoe 

eerder hoe beter. “Het gaat bij de oorzaak van 
confl	icten	om	beleving”,	zegt	Janneke	Lenssen.	“Een	
werknemer kan een situatie heel anders ervaren 
dan zijn werkgever. En als er negatieve gedachten 
ontstaan,	kunnen	die	de	basis	zijn	voor	confl	icten.	
De mediator staat dan garant voor de kwaliteit van 
de oplossing.”

OORZAKEN CONFLICTEN
Veranderingen in een organisatie of taakomschrij-
ving,	problemen	thuis	of	fi	nanciële	problemen	zijn	
vaak	aanleiding	tot	confl	icten	op	het	werk.	“Goede	
uitleg is dan heel belangrijk, zoals tussen werknemers 
die in hun werk afhankelijk zijn van elkaar. Een 
werkrelatie is vergelijkbaar met een huwelijk, een ar-
beidsconfl	ict	is	vergelijkbaar	met	een	echtscheiding.”

NEUTRAAL EN DESKUNDIG
Een	mediator	bemiddelt	bij	confl	icten	als	de	neutrale	
deskundige derde, die niet boven maar tussen de 
partijen staat en de onderhandelingen begeleidt, om 
vanuit de werkelijke belangen tot een gezamenlijk 
gedragen en voor ieder optimaal resultaat te komen. 
René Gerritsen: “Eerst zetten we de standpunten op 
een rijtje en zoeken het gezamenlijke belang, omdat 
daarin de oplossing al zit opgesloten. Dat is vaak een 
hele speurtocht, want het is niet alleen een kwestie 
van geven en nemen.”

ZELFBESCHIKKING
De drempel om het gesprek met de ander aan te 
gaan, is vaak hoog. Vandaar dat MediationBuro 
Limburg eerst met elk van de partijen apart een 
gesprek heeft. “Mensen zitten meestal vol emoties 
en hebben elkaar vaak een tijd niet gesproken”, 

aldus Janneke Lenssen. “Met mediation lossen we 
de problemen op met wederzijds goedvinden, in alle 
vertrouwelijkheid en met een open mind. Wij zijn 
geen rechter die voor beide partijen een bindende 
oplossing meegeeft. Om een win-winsituatie te 
bereiken, moeten partijen zelf inspraak hebben en 
achter de oplossing staan, anders zien zij zich als 
verliezer. Mediation stuurt op zelfbeschikking. Zelf 
oplossen, zelf bedenken. Wij faciliteren slechts en 
proberen met vragen aan te zetten tot nadenken, om 
wederzijds begrip te kweken.” 

GOED COMMUNICEREN
Arbeidsmediation wordt steeds meer bekend en 
er wordt steeds vaker en sneller een beroep op 
gedaan. MediationBuro Limburg kan binnen één 
tot twee weken aan de slag. Maar voorkomen is 
nog altijd beter dan genezen. “Goed communiceren 
is	essentieel	in	het	voorkomen	van	confl	icten.	
Confl	icten	zorgen	voor	uitval	en	hoge	kosten,	omdat	
de  productiviteit en de werksfeer erdoor worden 
aangetast. Het voornaamste is dat partijen vrijwillig 
met elkaar in gesprek gaan, met de inspannings-
verplichting om zelf goed mee te werken. Het gaat 
tenslotte om hun toekomst.” «

 “Gelukkig, we zijn eruit!”
“Als advocaat zit je in het nu en sluit je een periode af. Als mediator zet je mensen in 
de toekomst.” De uitspraak is kenmerkend voor de manier waarop Janneke Lenssen en 
René Gerritsen, de beide MfN-registermediators van MediationBuro Limburg, hun vak 
beleven: met passie, gevoel en kwaliteit.
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“Als advocaat zit 
je in het nu en sluit 
je een periode af. 
Als mediator zet 
je mensen in de 

toekomst.”


