Arbeidsconflicten

“Arbeidsconflicten
kun je vaak zien
aankomen”
Er zijn patronen te herkennen in het ontstaan van arbeidsconflicten.
Daardoor worden ze voorspelbaar. Dat is de overtuiging van
registermediator Paul van Waning. Zo is volgens hem bij de
re-integratie van medewerkers na een burn-out de kans op een
conflict groot. HR-professionals doen er in zijn visie verstandig
aan te anticiperen op dit soort conflicten en lijnmanagers te
ondersteunen bij preventief conflictmanagement. Dat voorkomt
leed en gedoe en bespaart veel geld en tijd.
Ir. Paul van Waning
is MfN registermediator, partner
van Mediation Plus
(www.mediationplus.nl). Hij is lid
van de MfN Groep
Arbeidsmediation.

Van Waning schetst voor Personeelbeleid
een case: Henk is al jaren teamleider. Hij
heeft de zaak goed in de hand, is een kei
in zijn vak en werkt hard. Bij een andere
afdeling valt onverwacht de teamleider uit.
De directie vraagt Henk om dat team er
tijdelijk bij te nemen. Henk is loyaal en
accepteert de extra taak. Maar het lukt hem
niet om grip te krijgen op het nieuwe team.
Dat leidt tot frustratie, want Henk wil alles
goed voor elkaar hebben. Hij gaat nog meer
overwerken dan hij al deed. De vacature
teamleider wordt maar niet opgevuld, de
directie lijkt het wel prima te vinden zo. Er

gaan wat dingen mis, Henk wordt daarop
aangesproken door collega’s van andere
onderdelen die daar last van hebben.
Henk’s frustratie bereikt een hoogtepunt,
hij krijgt een burn-out.

Re-integratie
Henk zit vier maanden thuis. Hij kan even
geen contact met het bedrijf verdragen,
dus wordt zoveel mogelijk met rust gelaten.
Maar na verloop van tijd begint het hem te
ergeren dat niemand zich iets van hem lijkt
aan te trekken. Hij overlegt met de bedrijfsarts over re-integratie, wordt uitgenodigd
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Arbeidsconflicten
Do’s en don’ts
1. Zorg dat er altijd iemand in persoonlijk contact
blijft met de medewerker rond wie een conflict
zou kunnen ontstaan. Ook als de medewerker
aangeeft dat niet te willen. Hou desnoods indirect
contact, via een familielid of bekende.
2. Voer zoveel mogelijk mondeling (persoonlijk of
telefonisch) overleg. Brieven en e-mails zijn riskante
vormen van communicatie, ze verhogen de kans
op misinterpretaties, irritaties en escalatie.
3. Als je toch een brief of mail moet sturen, bij
voorbeeld een formeel bericht in het kader van
WVP-maatregelen, bel dan van tevoren even om
de achtergrond en bedoeling ervan mondeling
toe te lichten. Of stuur een begeleidend mailtje

om te komen praten met zijn
leidinggevende. Hij stelt voor
dat Henk voorzichtig weer
begint te werken, niet in zijn
oude functie, maar op een
rustiger plek. En passant hoort
Henk dat zijn team inmiddels
is samengevoegd met twee
andere teams, onder leiding
van een collega-teamleider.
Op zijn vraag wat er gebeurt
na zijn re-integratie komt geen
duidelijk antwoord.

in gewone mensentaal.
4. In de fase waarin advocaten brieven gaan
schrijven: kondig de brief en de bedoeling ervan
telefonisch aan. Advocaten hebben vaak schrijfstijl
die niet bijdraagt aan de-escalatie.
5. Tenslotte een open deur: alles begint en eindigt
met persoonlijke aandacht en directe, open
communicatie. Afspraken, procedures, stappen
plannen, ze zijn heel waardevol, maar naast het
hoofd zijn het hart, het gevoel en de intuïtie
minstens zo belangrijk.

Henk heeft er geen goed
gevoel bij. Hij wil terug naar
zijn team, de re-integratietaak
spreekt hem niet aan. Hem
wordt te verstaan gegeven
dat hij die taak moet accep
teren. Het woord loonsanctie
valt. Daar schrikt Henk van.
Hij neemt contact op met zijn
rechtsbijstandverlener. Die
stuurt een pittige brief aan het
bedrijf. Dat valt daar verkeerd.

‘Doen wij ons best om Henk
te helpen, krijgen we dit.’ Het
bedrijf voelt zich gedwongen
via de eigen advocaat te
reageren. Die stelt een bemiddelingsgesprek voor. Daarin
zou ook de optie van vertrek
van Henk moeten worden
verkend. Henk is razend. Hij
heeft er destijds niet om
gevraagd er een onmogelijke
taak bij te krijgen en daardoor
in een burn-out terecht te
komen. Hoezo bemiddeling?
Hij wil zijn baan terug!

Boos en bitter
Zowel Henk als het bedrijf
weten niet goed meer hoe
verder. Persoonlijke contacten
zijn er niet meer, beiden zijn
boos en bitter. Laten de juristen het maar uitvechten. Tussen hen komt een moeizame
correspondentie op gang en
uiteindelijk wordt een vertrek-

regeling overeengekomen. Resultaat: het
bedrijf moet flink bloeden en verliest een
ervaren en loyale medewerker. Henk krijgt
weliswaar een zak geld, maar moet nog maar
zien dat hij een nieuwe baan vindt. Hij voelt
zich verraden.
Van Waning: “Een schrijnend voorbeeld van
een conflict dat voorkomen had kunnen
worden als er was gekozen voor een
preventieve aanpak van voorspelbare
problemen. Bedrijven besteden veel tijd en
energie aan risicomanagement. Meestal
wordt daarbij gedacht aan financiële en
operationele risico’s. Waarom zouden HRprofessionals niet ook meer aan risico
management doen, en dan vooral aan
conflict-risicomanagement? Met inachtneming
van het kostenaspect, maar ook van aspecten
als tijdverlies, verlies van ervaring en des
kundigheid, gedoe, menselijk leed en verlies
van interne en externe goodwill. Attent zijn op
voorspelbare arbeidsconflicten loont in elk
opzicht. Door de conflicten samen preventief
te lijf te gaan, kunnen lijnmanagers nog beter
worden ondersteund.”

Stappenplan conflict-risicomanagement voor HR-professionals
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Wees attent op gebeurtenissen als een

Bedenk bij elke gebeurtenis welke

Voor elk geïnventariseerd mogelijk conflict:

Aan de hand van stap 2 en stap 3:

Wat kunnen we alvast regelen voor

wijziging in de organisatie, herverdeling

conflicten er zouden kunnen optreden.

wat is de impact? Hoeveel last veroorzaakt

Wat is het risico?

het geval het conflict daadwerkelijk

van taken, aanpassing van werkprocessen,

Wat is de kans daarop? Stem af met de

dat en voor wie? Wat zou door het conflict

• Klein: kleine kans maal kleine impact

optreedt ? Spreek een kader af

terugkeer van een medewerker na ziekte,

lijnmanager.

fout kunnen gaan in de operatie? Wat voor

• Middelgroot: kleine kans maal

waarbinnen de oplossing van het

wisseling van leidinggevende, een ingrij-

achterstanden in het werk veroorzaakt het

pende gebeurtenis in het privéleven of

conflict? Wat voor overbelasting bij col-

een sluimerende misfit binnen een team.

lega’s? Wat voor extra externe kosten? Wie

Vraag je af hoe waarschijnlijk het is dat

gaan zich met de oplossing van het conflict

zo’n gebeurtenis door de betrokkene(n)

bemoeien? Hoeveel tijd gaat dat kosten?

als conflictveroorzakend wordt ervaren?
Laat de lijnmanager bijdragen aan deze
continue risico-inventarisatie. Scherp zijn
of haar antenne zodat spanningen tussen
medewerkers onderling of leidinggevenden en medewerkers tijdig worden

grote impact of grote kans maal

conflict moet liggen. Zorg ervoor dat

kleine impact

een medewerker indien nodig direct

• Groot: grote kans maal grote impact

kan worden vervangen.

HR (terug) in het
directieteam!
In steeds meer organisaties slaagt HR er niet
meer in om daadwerkelijk aan te schuiven
aan de directietafel. Een gemiste kans voor
HR en, nog erger, een gemiste kans voor de organisatie.
Het probleem wordt nog nijpender als aan de directietafel wel
een stoel is gereserveerd voor de afdeling Finance. Zonder HR
wordt aan de directietafel gesproken over het behalen van hogere
bedrijfsresultaten door lagere personeelskosten. Met HR aan tafel
draait hetzelfde gesprek over hogere bedrijfsresultaten eerder uit
op meer investeren in personeel.
HR kent namelijk als geen ander directielid het belang van
investeren in personeel. HR is immers iedere dag bezig met
integraalpersoneelsbeleid, met maatwerk om iedere ‘werknemer’
te promoveren tot een ‘medewerker’. Zonder gemotiveerde en
betrokken medewerkers wordt het lastig om afgesproken
productieresultaten te behalen. Gemotiveerde en betrokken
medewerkers doen net die stap extra om, ook in geval van de
dagelijkse vertraging, fouten, lastige klanten en/of andere vormen
van overmacht, toch de b
 eloofde kwaliteit te leveren. Gemoti
veerde en betrokken medewerkers maken (meer) innovatie
mogelijk. En juist innovatieve organisaties behouden (en ver
groten) hun bestaansrecht in de toekomst.
Maatschappelijke waarde
HR kent verder, minstens net zo goed als elk ander directielid, het
belang van investeren in de maatschappij. Met HR aan de directie
tafel komt, naast de aandeelhouderswaarde, ook de maatschap
pelijke waarde op de agenda. Alleen winst maken is niet meer
voldoende, echt succesvolle organisaties zijn maatschappelijk
betrokken en maken dit zichtbaar. Juist nu de overheid zich verder
terugtrekt uit de maatschappij, moeten bedrijven die maatschap
pelijke rol oppakken. Denk aan banen voor de onderkant van
de arbeidsmarkt, banen voor oudere of allochtone werknemers,
snuffelstages en leerplekken voor middelbare scholieren, werk
lozen en vluchtelingen uit de buurt, aan sponsoring van de lokale
sport-, kook- of cultuurclub of aan sponsoring van relevant
wetenschappelijk onderzoek.
Wie beter dan HR kan deze onderwerpen aan de directietafel
inbrengen? En uitleggen dat het weliswaar geld kost, maar later
wellicht geld kan opleveren, en in elk geval goodwill. Goodwill bij
bestaande klanten, toeleveranciers, opdrachtgevers, buren, media
en bij beleidsmedewerkers. En daarmee tot wellicht nieuwe klanten
in de toekomst. En in elk geval tot een betrokken directie die zijn
maatschappelijk rol pakt!

gesignaleerd.

Laurens Harteveld
Senior beleidsadviseur AWVN
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