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E en grote organisatie zit midden in een complex nieuw
bouwproject. Een divers samengestelde projectgroep 
begeleidt het bouwproces. Binnen deze groep loopt de 

samenwerking stroef. Er zijn continu meningsverschillen, 
besluitvorming gaat traag en onderhuidse spanningen nemen 
toe. Na een wederom verhit overleg wil de voorzitter van de 
projectgroep er de brui aan geven. Een gesprek met de 
algemeen directeur van de organisatie doet hem van gedachten 
veranderen. Hij roept de projectgroep bijeen voor een speciale 
werkconferentie. Belangrijkste gespreksonderwerp: de onder
linge samenwerking. De voorzitter geeft ons, in de hoedanig
heid van externe, onafhankelijke procesbegeleiders, de  
opdracht om de werkconferentie te begeleiden. 

Voorgesprekken
Vanwege de gespannen situatie voeren we voorgesprekken met 
leden van de projectgroep. Zo krijgen we zicht op ieders kijk 
op de zaak en kunnen we een passend programma voor de 
werkconferentie samenstellen. 
De projectgroep bestaat uit medewerkers van de centrale 
afdelingen nieuwbouw en facilitaire zaken en medewerkers van 
diverse decentrale divisies. De medewerkers van de decentrale 
divisies vertegenwoordigen de toekomstige bewoners van de 
nieuwe panden. De centrale afdelingen zijn verantwoordelijk 
voor het neerzetten en inrichten ervan. Een projectleider van 
de afdeling nieuwbouw, Jelmer, is voorzitter van de project
groep. Het eerste voorgesprek is met hem. Jelmer schetst de 
spagaat waarin hij zit. De raad van bestuur, zijn opdrachtgever, 
stuurt sterk op tijdige oplevering van de nieuwe panden 
binnen het beschikbare budget. De vertegenwoordigers van de 
decentrale divisies richten zich op de wensen en eisen van hun 
medewerkers ten aanzien van hun toekomstige werkplek. De 
twee vertegenwoordigers van de grootste decentrale divisie 
gedragen zich volgens Jelmer als ‘rupsjes nooitgenoeg’. Zij 

willen alles voor hun eigen mensen binnenhalen en denken 
nooit constructief met hem mee. Jelmer krijgt rode vlekken in 
z’n nek als hij ons vertelt over de tegenwerking en minachting 
die hij van deze twee ervaart. 
Een collega van Jelmer bij de afdeling nieuwbouw vertelt de 
achtergronden van het conflict. De kiem is gezaaid voordat de 
huidige voorzitter in dienst trad. De collega, Dory, vertelt hoe 
de raad van bestuur aanvankelijk besloot om ‘generieke 
panden’ te bouwen, geschikt voor alle typen medewerkers, 
ongeacht functie en divisie. Vanuit dit idee zijn de eerste 
stenen gelegd. Later bleek het onmogelijk om de nieuwbouw 
te realiseren zonder de eindgebruikers erbij te betrekken. Pas 
toen is de projectgroep in het leven geroepen. Niet iedereen 
kan zich volgens Dory over het verleden heen zetten. Dit ‘oud 
zeer’ speelt regelmatig op. Zij ervaart de rigide opstelling van 
verschillende partijen, hun diverse en moeilijk te overbruggen 
belangen en de continue discussies over zeggenschap als 
grootste problemen van de projectgroep. 
De adviseurs gaan om tafel met de ‘rupsjes nooitgenoeg’, 
Harrie en Jim. Zij zitten er ontspannen bij en wijten de 
gebrekkige samenwerking aan de ingebakken spanning tussen 
centraal en decentraal: ‘Het is wat vreemd: de afdeling 
nieuwbouw is ondersteunend aan de divisies en tegelijk 
beschikt ze over een groot budget en stelt ze kaders. Dat levert 
stevige discussies op.’ Harrie en Jim ervaren vooral een 
zakelijke strijd. Maar tussen de regels door horen wij ook 
kritiek op het functioneren van Jelmer. Die zou onvoldoende 
vooruit denken en ‘de eigen weerstand creëren’. Hoewel niet 
overtuigd van nut en noodzaak van een werkconferentie, 
zeggen beide heren erbij te zijn en hun bijdrage te leveren. 
Het verhaal van Aart, die een kleinere divisie vertegenwoordigt, 
lijkt op dat van Harrie en Jim. De discussies in de projectgroep 
doet hij eveneens af als ‘professioneel steggelen’. Aart ervaart 
geen conflict en vindt de voorgenomen werkconferentie 
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overbodig. Liever gaat hij gezellig een dagje samen varen. Dat 
is voldoende om saamhorigheid te kweken. Hij raadt ons ten 
sterkste af om de samenwerking als een probleem op tafel te 
leggen. Het klinkt een beetje dreigend. Henriëtte, de vertegen
woordiger van weer een andere divisie staat er open in. Zij 
ervaart de samenwerking niet als problematisch maar ‘een dag 
op de hei om te kijken hoe het beter kan, kan nooit kwaad’. 
Gesprekspartners zeven en acht werken beiden op de afdeling 
facilitaire zaken. Willeke is een tijdje geleden uit de project
groep gestapt en zal niet deelnemen aan de werkconferentie. 
Haar verhaal lijkt op dat van Jelmer. Ze heeft een rotgevoel 
overgehouden aan haar tijd bij de projectgroep en ligt er af en 
toe nog wakker van. De tweede medewerker, Esther, zit sinds 
kort in de projectgroep en heeft een frisse blik. Het valt haar 
op dat vergaderingen zo lang duren. Het kan allemaal veel 
efficiënter. 
Na onze rondgang concluderen we dat alle projectgroepleden 
een andere kijk hebben op de aard en ernst van het conflict en 
stellen we ons de vraag of de werkconferentie überhaupt moet 
plaatsvinden. Alleen Jelmer lijkt het écht te willen. Ook is ons 
duidelijk geworden dat er een stevig persoonlijk conflict speelt 
tussen de hem en Harrie: Jelmer voelt zich geminacht door 
Harrie, en Harrie vindt op zijn beurt dat Jelmer niet geschikt is 
voor zijn taak. Is mediation tussen deze twee latente kemp
hanen niet meer op zijn plaats dan de procesbegeleidingsklus 
waarvoor we gevraagd zijn? Echter, omdat alle projectgroep
leden de samenwerking als stroef en weinig efficiënt ervaren, 
besluiten we – in overleg met Jelmer – om de werkconferentie 
voor de gehele groep door te zetten. 

Werkconferentie over samenwerken
Focus van de dag is het overkoepelende projectdoel: samen een 
nieuw pand realiseren waar medewerkers lekker kunnen 
werken. Daar is iedereen het mee eens. Daags voor de werk
conferentie meldt Harrie dat hij eerder weg moet. We nemen 
direct contact met hem op en besluiten in overleg met hem en 
Jelmer om het programma een uur in te korten, zodat iedereen 
aanwezig is bij start én finish. 
In de ochtend bespreken we theorieën over onderhandelen en 
conflicthantering met de deelnemers. De groep identificeert 
ingrediënten voor lekker samenwerken en creatief onderhande
len. In de middag gaat de groep in drie subgroepen uiteen. 
Elke subgroep maakt een diagnose van de huidige situatie aan 
de hand van de geïdentificeerde ingrediënten. Tijdens de 
plenaire terugkoppeling zijn Harrie en Jim veel aan het woord. 
Zij en andere deelnemers lichten hun achterliggende belangen 
toe. Wij horen kritische zelfbeschouwingen. Af en toe steekt 
iemand een hand in eigen boezem. Het is voor het eerst dat de 
groepsgenoten gezamenlijk de gebrekkige samenwerking 
bespreken. Jelmer is opvallend stil. De onderhuidse spanning 
tussen hem en Harrie is voelbaar. Als Harrie spreekt, kijkt 

Jelmer weg of naar buiten. We nodigen Jelmer uit om ook zijn 
kijk op de zaak te geven, maar hij houdt zich op de vlakte. Op 
dat moment besluiten we om het conflict tussen hem en 
Harrie niet te expliciteren. We vinden het ongepast om een 
persoonlijk conflict dat tussen twee personen speelt in een 
wijdere kring van betrokkenen te bespreken. De anderen zijn 
in principe geen conflictpartij in deze interpersoonlijke 
kwestie. En bovendien hebben sommigen, zoals Aart (die op 
dat moment zeer constructief meedoet), ons duidelijk te 
kennen gegeven dat ze een dergelijke interventie niet op hun 
plaats vinden tijdens een bijeenkomst van de projectgroep. Aan 
het einde van de dag typeren de deelnemers de werkconferentie 
als ‘zeer nuttig’. Ook Aart die liever ging varen, zegt ‘veel 
geleerd te hebben’. Samen werken aan oplossingen, openharti
ger zijn, positief in plaats van verdedigend met elkaar omgaan 
en irritaties eerder uitspreken, noemen de deelnemers als goede 
voornemens om ‘morgen mee aan de slag te gaan’. Een mooi 
resultaat. En dan komt Jelmer met een aap uit de mouw. Hij is 
ontevreden. Hij vindt dat Harrie en Jim teveel zendtijd kregen 
tijdens de plenaire discussie. En hij miste diepgang. ‘Veel is 
niet uitgesproken’, zo zegt hij. Hij is de enige die er zo over 

IntervIsIe(r)



4  NMI TIJDSCHRIFT CONFLICTHANTERING  Nummer 1, 2012

TC_2012_01_002

TC_2012_01_001

denkt. De anderen blijven positief. Toch resteert bij ons een 
katterig gevoel. Het ging er immers om dat iedereen, inclusief 
Jelmer, weer prettig kon (samen)werken.

Epiloog
Het punt van de onevenredige beurtverdeling nemen we ter 
harte. Gelijkwaardige inbreng van alle partijen is immers van 
groot belang voor effectieve conflictbemiddeling. Hoewel we 
iedereen aanspoorden om zijn of haar zegje te doen, hadden we 
strakker kunnen sturen op de spreektijd van de praatgrage 
heren Jim en Harrie. We vragen ons hardop af of we er goed 
aan deden het conflict tussen Jelmer en Harrie onbesproken te 
laten. Een paar weken later bespreken we dit punt tijdens een 
evaluatiegesprek met Jelmer. Terugkijkend op de dag vindt hij 
dat deze toch nuttig is geweest, want de samenwerking gaat nu 
beter. Jelmer is blij dat het persoonlijke conflict tijdens de 
werkconferentie onder tafel is gebleven, omdat hij vindt dat 
het niet op de plenaire tafel thuishoort en geeft toe dat hij er 
als toeschouwer bijzat. Aan het eind van de werkconferentie 
heeft hij nog alleen op een terras gezeten en de dag overdacht. 
Toen pas kwamen zijn antwoorden. ‘Ik reageer altijd wat 
secundair’, zo zegt hij. 
Tijdens het evaluatiegesprek blijkt ook dat de projectgroep 
hulp heeft gekregen uit onverwachte hoek. Enkele dagen na de 
werkconferentie is een nieuwe, zeer ervaren directeur nieuw
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bouw benoemd: Henk. Hij heeft direct de voorzittersrol van de 
projectgroep op zich genomen, iets waar Jelmer prima mee kan 
leven. Onder Henks leiding loopt de samenwerking beter. De 
werkconferentie heeft daar ook aan bijgedragen. Als een 
meningsverschil dreigt, refereert er vaak iemand aan de 
uitgesproken goede voornemens met opmerkingen als ‘we 
zouden elkaar toch vertrouwen?!’ Dat helpt. Er is dus zeker wat 
gebeurd. Maar zoals Henk zegt: ‘Je bent er nooit. Sessies als 
deze moet je eens in de zoveel tijd herhalen, om er voor te 
zorgen dat je op een lijn blijft met z’n allen.’ En zo is het. 

 
Drs. Cristel van de Ven is mede-eigenaar van onder-
zoeks- en adviesbureau Factor Vijf (www.factorvijf.eu). 
Zij doet onderzoek en geeft advies aan organisaties over 
maatwerk in werkrelaties, persoonlijke ontwikkeling in 
relatie tot organisatieontwikkeling, inzetbaarheid en 
diversiteit. Ze publiceert regelmatig over deze 
onderwerpen en is gastdocent bij diverse onderwijs-
instellingen. 

Prof. dr. Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar ‘Employabi-
lity in werkrelaties’ aan de Universiteit van Amsterdam, 
vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotech-
niek. Zij is mede-eigenaar van Factor Vijf. Zij adviseert en 
publiceert regelmatig over thema’s als conflict, 
arbeidsrelaties en inzetbaarheid, waaronder recent 
Tango op de werkvloer. Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties.


