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Mediation en letselschade
Na een gezellige kerstborrel met collega’s
waarmee u de hoogtepunten van het afgelopen jaar hebt doorgesproken en plannen voor
het komende jaar gemaakt, bent u onderweg
naar huis. U wordt wakker in een ziekenhuisbed. Het blijkt dat uw auto is aangereden op
een kruising. De bestuurder van een auto
heeft het rode stoplicht genegeerd met een
aanrijding als gevolg. Na de eerste schrik van
de gebeurtenis zelf komt u in onzekerheid te
verkeren over heel veel zaken. Komt het goed?
Kan ik nog werken? Kan ik ooit nog sporten?
Kan ik mijn gezin nog onderhouden?
door Katinka van Eekelen

I

n de meeste gevallen
komt men er met de verzekeraar wel uit, maar in
sommige gevallen zijn er
geschilpunten die leiden tot
onwrikbare posities. De beide
partijen graven zich in en een
gerechtelijke procedure lijkt
niet te vermijden. De standpunten verharden en de kans
is groot dat er een winnaar
maar ook een verliezer zal
zijn als de weg naar de rechter wordt gekozen. Daarnaast
is de gerechtelijke procedure
kostbaar en duurt deze erg
lang.

Mediation kan in zo’n geval
een oplossing zijn.
Samen met de partijen gaat de
mediator onderzoeken waarom men zich niet door de
ander laat overtuigen. Als het
inderdaad zo is dat de standpunten zwart-wit zijn, zou
er toch geen geschil moeten
zijn? Worden de standpunten
echt slechts op basis van objectieve gronden gebaseerd?
Vaak is dit niet het geval en
blijken er andere argumenten
en aspecten ten grondslag te
liggen aan de verharde standpunten. Men ziet alleen maar
de ‘onredelijke’ standpunten
van de andere partij maar

ziet niet meer het eigen aandeel in het conflict. De mediator houdt een spiegel voor
en geeft de partijen inzicht in
de kansen en risico’s van een
gerechtelijke procedure.
De mediationbijeenkomsten
vinden in een vertrouwelijke
omgeving plaats waarbij de
afspraak is gemaakt dat alles
wat er tijdens de mediation
wordt gezegd binnen de vier
muren blijft. De mediator laat
de belangen en verantwoordelijkheden van partijen op
een onpartijdige manier aan
bod komen waarin zowel de
verzekeraar als het slachtoffer alle gelegenheid krijgt
zijn standpunt duidelijk te
maken. In deze vertrouwelijke setting blijkt al snel dat
de standpunten veel minder
zwart-wit zijn dan dat de partijen tegenover elkaar hebben
durven toegeven. Daarnaast
heeft het slachtoffer, maar
ook de verzekeraar een bepaald beeld van de ander dat
vaak niet blijkt te kloppen.
Het slachtoffer blijkt redelijke
wensen te hebben en de verzekeraar is er niet op uit om
zo min mogelijk schadevergoeding te betalen. Door in
gesprek te gaan voelen slachtoffers zich beter begrepen en
krijgen erkenning voor hetgeen hen is overkomen. Er
ontstaat wederzijds begrip
wat de basis is voor de oplossing van het geschil.
Er zijn veel voorbeelden te
noemen, maar één situatie
wil ik graag met u delen.

Een jonge man die door een
ongeval ernstig blijvend letsel heeft opgelopen kon zijn
werkzaamheden als bouwvakker niet meer uitoefenen.
Hij ontving geen SVB-uitkering en zijn werkgever betaalde geen salaris door tijdens
de arbeidsongeschiktheid.
Per direct had het slachtoffer dus niet alleen problemen
met zijn gezondheid, maar
ook een groot financieel probleem. Omdat hij geen bewijs
van zijn werkzaamheden en
inkomen had van vóór het
ongeval was de verzekeraar
erg terughoudend met het betalen van schadevergoeding,
tot grote frustratie en boosheid bij het slachtoffer. Door
de gezondheidsproblemen
was werkhervatting als bouwvakker niet mogelijk. Hij verloor niet alleen zijn inkomen
maar ook zijn contacten met
collega’s en vrienden omdat
hij niet meer mee kon doen.
Uiteindelijk strandde zijn relatie, en het zelfvertrouwen
en zijn gevoel van eigenwaarde hadden het dieptepunt
bereikt. Tijdens de gesprekken bleek dat het slachtoffer enorm gefrustreerd was
omdat hij niet werd geloofd.
Doordat hij zijn verhaal kon
vertellen ontstond er begrip
bij de verzekeraar. Het slachtoffer begreep ook wel dat de
verzekeraar terughoudend
was geweest omdat hij niet
kon bewijzen dat hij een vast
inkomen had voor het ongeval. Uiteindelijk hebben de
partijen samen gekeken naar
wat het slachtoffer nog wel

kon en waar zijn ambities lagen, in plaats van steeds terug te kijken en te focussen
op wat hij niet meer kon. De
wens van het slachtoffer was
het opzetten van een eigen
bedrijf. Met hulp van de verzekeraar heeft het slachtoffer
nu zijn eigen verhuurbedrijf
van gereedschappen en zwaar
bouwmaterieel. Hij kan zijn
eigen inkomen verdienen en
heeft weer een perspectief.
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