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Nu

 Wirwar aan regelingen en instanties

- escalerend; ondermijnt arbeidsrelatie.

- problemen hebben vaak aspecten van verschillende regelingen.

- medewerkers hoppen op zoek naar “gelijk”.

 Gericht op winnen en verliezen (toernooimodel).

 Juridisering.

 Bestaande procedures leiden meestal niet tot een oplossing.

Hoe leren we beter ruzie maken?
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1 ingang en een goed gesprek
“Reflection & Reason”

• Menselijke benadering voor menselijke problemen.

• De kracht van vragen stellen en luisteren

- aan zichzelf

- aan de ander, vanuit oprechte nieuwsgierigheid

• Gehoord worden, teleurstelling verwerken en oplossingsbereidheid bevorderen.

• Dat wat vast lijkt te zitten in beweging krijgen; naar de onderstroom.

• Wat speelt er nu echt? Dat wat gepresenteerd wordt als een zakelijk conflict blijkt 
vaak een relatie-kwestie. Conflictdiagnose!

• Medewerker empoweren hij/zij houdt regie.
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Oplossingsrichting

• Intrapersoonlijk:
- wat heeft de medewerker nodig om stappen vooruit te kunnen maken

• Interpersoonlijk:
- Samen oplossen (tussen partijen)

• Buiten partijen:
- Oordeel van een derde (doorverwijzing naar juiste instantie)

Regie en verantwoordelijkheid bij medewerker zelf; just ask biedt de kennis en het inzicht 
dat kan helpen om “self efficacy” van medewerker te versterken.

6



Pilot

 Laagdrempelig loket; vroege ondersteuning

- luisteren

- empower medewerker

- verantwoordelijkheid voor goede arbeidsrelaties 

 Procedures gericht op bruggen slaan; herstel communicatie

- menselijk probleem, juridisch oordeel? 

- voorkom bewapenen

- “van darten naar puzzelen”, oplossingsgericht i.p.v. “wie heeft gelijk?”

• Adequate doorverwijzing
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Pilot

Oorsprong
- CCN (jaarverslagen vertrouwenspersonen en klachtencie ongewenste 

omgangsvormen)
- Gezamenlijke aanbeveling vanuit co-creatie

Aangesloten
- Legal Compliance
- Compliance officer Best 
- Head of Global Operation Best
- Privacy officer market Benelux
- Behavioral Change Expert
- Internal Communications
- Head of HR Benelux
- COR
- vertrouwenspersoon/coach Best
- HR Best
- Advocaat arbeidsrecht/arbeidsverhoudingen
- Sociale Kaart Best8



Ontwikkeling synchroon met maatschappelijke ontwikkeling

Prinsjesdagstukken aandacht voor rechtspraak die mensen verder helpt:

Maatschappelijk effectieve rechtspraak
“goede rechtspraak bestaat niet alleen uit juridische knopen doorhakken. Goede rechtspraak is 
ook, waar dat kan en gepast is, proberen de problemen van mensen in de samenleving echt op 
te lossen. Nu zitten soms wetten en regels in de weg en lopen mensen tegen juridische muren 
op”.

Frits Bakker, voorzitter Raad vd Rechtspraak:
“Door het hele land zijn projecten gestart en in ontwikkeling die erop gericht zijn om mensen 
echt verder te helpen. Niet omdat bestuurders zoals ik daarom hebben gevraagd, maar omdat 
onze mensen zelf vonden dat het moest gebeuren. Mensen uit de praktijk, die dagelijks in 
zittingszalen zien tegen welke juridische muren mensen oplopen.”

“Als de rechter uitspraak doet is daarmee het onderliggende probleem nog lang niet altijd 
opgelost. Dat geldt m.n. voor zaken met een emotionele lading. Als mensen als tegenstanders 
tegenover elkaar staan in een rechtszaal, kan dat conflicten juist verergeren.”
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Status Quo
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