
Hoe goed de relatie 
tussen business 
partners ook is: er 
kan altijd een con-

flict ontstaan. Over de uitleg 
van een bepaalde afspraak, 
over de aanpak van een on-
voorziene situatie of over be-
talingskwesties. Hoe groter 
de onderlinge afhankelijk-
heid, hoe belangrijker het is 
om het conflict op te lossen. 
Lukt dat niet, dan stagneert 
de gezamenlijke business en 
dat pakt commercieel vaak 
niet handig uit met een mo-
gelijk verlies van geld en re-
putatie als gevolg. 

Kortom: er staat een hoop 
op het spel. Om die reden 
zou je verwachten dat busi-
ness partners in conflictsi-
tuaties altijd eerst op zoek 
gaan naar een gezamenlijke 
oplossing. Een oplossing die 
recht doet aan hun zorgvul-
dig opgebouwde relatie en 
past bij hun gezamenlijke 
business. 

Juridisch conflict
In de praktijk blijkt het in 
veel gevallen toch lastig te 
zijn een oplossing te vinden 
en de samenwerking voort 
te zetten. Zeker als het gaat 
om een complex conflict dat 
betrekking heeft op meer-
dere aspecten van de relatie: 
commercieel, inhoudelijk, 
persoonlijk en/of juridisch. 
Een conflict wordt dan vaak 
al gauw overgedragen aan 
de juridische afdeling van 
beide partijen of aan advoca-
ten. De communicatie over 
het conflict wordt niet lan-
ger gevoerd door de business 
partners zelf, maar door hun 
adviseurs. 
Het gelaagde conflict wordt 
gereduceerd tot een juridisch 
geschil. De adviseurs gaan de 
strijd aan over wie ‘juridisch 
gelijk’ heeft of zoeken een op-
lossing binnen juridische ka-
ders. Lukt dat niet, dan komt 
er een rechtszaak of arbitrage. 
Door de slepende juridische 
strijd raakt de samenwerking 

tussen partijen nog meer in 
het slop of erger: de samen-
werking stagneert. Procede-
ren leidt vaak tot het einde 
van de samenwerkingsrelatie, 
met verlies van geld en/of re-
putatie tot gevolg. 

Samenwerkingsconflict 
samen oplossen?
Stel je eens voor: er zou een 
alternatief bestaan. Een me-
thode waarbij zakelijke con-
flicten door business partners 
zelf opgelost worden. Een 
oplossing die past bij hun ge-
zamenlijke business en doel-
stellingen, die tegemoetkomt 
aan beide bedrijfsbelangen en 
ervoor zorgt dat de zorgvul-
dig opgebouwde relatie kan 
blijven bestaan. Stel dat deze 
methode veel sneller resul-
taat oplevert dan een rechts-
zaak en tot aanzienlijk min-
der (advocaat)kosten leidt. 
En stel dat die methode in 
70-80 procent van de geval-
len daadwerkelijk tot succes 
leidt. Welke ondernemer zou 
deze alternatieve methode 
dan niet met beide handen 
aangrijpen? Juist... iedere on-
dernemer. 
Het goede nieuws is, deze 
methode bestaat echt: medi-
ation! 

Mediation, soft!?
Mijn collega Anja Kleinmoe-
dig heeft in haar column van 
3 februari jl. al toegelicht wat 

de kern is van mediation: een 
mediator begeleidt het me-
diationproces en de commu-
nicatie tussen partijen, met 
als doel hun samenwerking 
(weer) op gang te brengen 
zodat zij samen tot een oplos-
sing kunnen komen voor hun 
geschil. Dit draagt – zeker in 
een zakelijke context – vaak 
bij aan het behoud van de sa-
menwerkingsrelatie.

Het is eigenlijk verbazing-
wekkend dat veel onderne-
mers bij een samenwerkings-
conflict toch niet voor medi-
ation kiezen. Een belangrijke 
reden – zo werd ook beves-
tigd door tal van relaties in 
mijn netwerk – is de reputa-
tie van mediation onder on-
dernemers: mediation is soft 
en past niet bij een zakelijke 
context.

Mediation: alleen voor 
ondernemers met lef
De grap is, mediation is juist 
niet soft en vraagt vooral 
veel lef van ondernemers. 
Mediation is namelijk alleen 
succesvol als ondernemers 
bereid zijn kritisch te kijken 
naar hun eigen handelen, 
hun business partners recht 
in de ogen durven te kijken 
en bereid zijn verantwoorde-
lijkheid te nemen voor een 
gezamenlijke oplossing. 
Dus: ben jij een succesvolle 
ondernemer die zijn eigen 

koers vaart en de verantwoor-
delijkheid niet graag uit han-
den geeft? Doe dat dan ook in 
een conflictsituatie en kies 
voor mediation!
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Ireen Koevoets (www.legaldots.
com) is mediator met een MfN-
gecertificeerde opleiding en lid 
van de Caribbean Mediators As-
sociation. CMA wordt gevormd 
door mediators woonachtig en 
werkzaam in het Caribisch deel 
van het Koninkrijk der Neder-
landen en Suriname. CMA stelt 
zich ten doel dat mediaton als 
vorm van conflictoplossing breed 
wordt ingezet. Zie ook www.
cmamediators.com.

Heb jij een eigen onderneming of werk je bij 

een (commercieel) bedrijf? Dan hecht ook jij 

vast veel waarde aan een goede en duurzame 

relatie met business partners. Want: zonder 

partners geen business. Reden waarom be-

drijven vaak flink investeren in zakenrelaties.

Business partners lossen 
een conflict samen op, toch?
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