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Wat te doen als je in een conflict bent geraakt? 
 

De diepere oorzaak van een conflict is het niet (meer) 
verdraagzaam kunnen omgaan met verschillen in karakters, 
wensen, belangen en verwachtingen die er altijd tussen mensen 
bestaan.  
 
Twee elementen 
Een conflict heeft twee hoofdoorzaken:  
1.De kwestie waarover de ruzie is ontstaan, de ernst ervan en het 
gewicht dat elk van de partners hecht aan de eigen mening. 
 
2.De aard van de relatie en de waarde die elk van de partners 
verbindt aan de instandhouding van hun relatie.  
 

 
Keuze maken 
De reactie komt grofweg neer op een keuze tussen: 
• vermijden, vaak in de ijdele hoop dat het vanzelf over zal gaan;  
• toegeven, als de relatie belangrijker wordt geacht dan de kwestie; 
• doordrukken, als het eigen gelijk zwaarder weegt dan de relatie; 
• compromis zoeken, onderhandelen over zowel kwestie als relatie;  
• samen probleem oplossen; partijen laten eigen belangen los en geven voorrang aan verhelderen van 

gezamenlijke belangen. 
 
Helaas komt het vaak voor dat de emoties zo hoog oplopen, dat men zich niet bewust is van de 
belangen die op het spel staan. 
 
De vier stappen van een conflictaanpak   
Een conflict blijft vaak lange tijd bestaan, wanneer elk van de partijen vindt dat de andere partij moet 
bewegen. Dat duurt voort tot iemand, die echt wil dat het conflict wordt opgelost, het eigen gelijk of 
belang opzij zet. De Amerikaanse psycholoog en mediator Daniel Dana beschrijft in zijn boek 'Het 
managen van geschillen thuis en op het werk', dat je een conflict kunt aanpakken in de volgende vier 
stappen. 
1. Neem het initiatief om de communicatie op gang te brengen. Maak een afspraak voor een gesprek. 
2.  Regel de omstandigheden van het gesprek. Neem er voldoende tijd voor. Zorg ervoor dat je 

ongestoord kunt praten. Zet bijvoorbeeld communicatie-apparatuur uit. 
3.  Praat het uit. Begin met een positieve verwachting. Straal optimisme uit. Waarborg 

vertrouwelijkheid. Zorg voor een niet-verdedigende sfeer (begin daar zelf mee). Spreek regels af, 
zoals: gelijkwaardig opstellen, geen machtsspel, elkaar laten uitspreken, geen onheuse taal, elkaar 
niet onderuit halen, niet voortijdig weglopen. Neem je voor samen een oplossing te vinden. 

4. Kom samen tot een wederzijds aanvaardbaar plan. Check en bevestig de overeengekomen acties, 
termijnen en verantwoordelijkheden, zet die zonodig op schrift.  

 
Neem je in elk geval voor negatieve reflexen te vermijden. Zoals emotioneel worden, je stem 
verheffen, minachting laten blijken, vast blijven zitten in je eigen gelijk, wel je eigen hart willen 
luchten maar de ander niet de ruimte geven dat ook te doen. Belangrijk is daarbij ook dat je probeert 
je te verplaatsen in de positie, houding en opvattting van de ander. 
 
Bemiddeling: mediation   
Als een conflict uit de hand is gelopen en niet meer door partijen zelf kan worden opgelost, wordt 
door steeds meer mensen bemiddeling ingeroepen, in plaats van meteen een advocaat ingehuurd om 
je eisen bij een rechtbank te bepleiten. Tegenwoordig zijn er (en komen er steeds meer) mediators. Een 
mediator wordt door beide partijen vrijwillig aangezocht en geaccepteerd als bemiddelaar. Deze helpt 
bij het samen vinden van een compromis en blijft zelf strikt neutraal en onafhankelijk. Eigenlijk 
gedraagt een mediator zich als een katalysator om het communicatieproces tussen mensen weer op 
gang te brengen. Net als bij een chemisch proces dus. De deelnemers aan mediation verbinden zich tot 
vertrouwelijkheid. Doel is dat partijen er zelf uitkomen. En dat lukt meestal! De uitkomst wordt 
vastgelegd in een overeenkomst. 
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Voordelen 
Belangrijke voordelen van mediation zijn: 
• de kosten ervan zijn relatief laag vergeleken met rechtspraak; 
• de partijen houden zelf de oplossing in de hand; 
• door het vertrouwelijke karakter komt geen vuile was naar buiten; 
• verdere beschadiging van betrokken relaties wordt beperkt.   
 
Er is in Nederland wetgeving in de maak om mensen te verplichten bij bepaalde conflicten eerst een 
mediator in te schakelen. 
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