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Het zal je collega maar zijn
Binnen een kantooromgeving heerst altijd een bijzondere sociale
structuur. Net als familieleden zijn collega’s ook geen mensen die
men zelf uitkiest. Wel zorgt het delen van een werkvloer ervoor dat
dag in, dag uit een constructieve samenwerking verwacht wordt. Door
het verschil in cultuur, geslacht, leeftijd en sociale achtergrond is het
eigenlijk niet meer dan logisch dat er conflicten ontstaan. Onbegrip,
roddels, pesterijen en groepsvorming kunnen zorgen voor zeer vervelende situaties op het werk. Vaak met ziekteverzuim tot gevolg.
door Didi Wildeman

E

en voorbeeld uit de
praktijk. X is 50 jaar,
leidt afdeling A en
werkt al 35 jaar voor
de organisatie. Ze is ooit begonnen op de administratie
en heeft zich door de jaren
heen opgewerkt tot leidinggevende. Y is 31 jaar en net 6
maanden in dienst. Zij is ingestroomd als leidinggevende
van afdeling B en wordt door
de directeur welkom geheten
als de nieuwe aanwinst voor
het bedrijf.
Vanuit de directie wordt verwacht dat X en Y regelmatig
overleg met elkaar hebben

over de wijze waarop de afdelingen naar een hoger niveau
getild kunnen worden. Ook
wordt verwacht dat zij het
beleid van beide afdelingen
op elkaar afstemmen.
De samenwerking tussen X
en Y leek in het begin veelbelovend. Enkele weken geleden begonnen de irritaties te
ontstaan en gisteren is de situatie tijdens een overleg behoorlijk geëscaleerd, waarbij
X de kamer van Y uitstormde,
haar tas pakte en de rest van
de middag niet meer is teruggekomen. Op de werkvloer is
de sfeer enorm gespannen.
Een aantal collega’s die onder de leiding van X vallen,

willen graag worden overgeplaatst naar de afdeling van
Y omdat ze zien dat Y veel
flexibeler is dan X en meer
openstaat voor inbreng van
de afdeling. X daarentegen
hanteert een klassiekere stijl
van leidinggeven, waarbij er
weinig tot geen ruimte is voor
inbreng van de afdeling. Zij
baseert haar werkwijze op ervaringen uit het verleden.
Ruzie tussen collega’s is helaas een groot probleem bij
veel bedrijven. Het ziekteverzuim neemt toe en de productiviteit neemt vaak af. De
meeste ruzies worden ‘opgelost’ door elkaar te negeren,
‘mee te lopen’, of een andere

baan te zoeken. De werkgever
raakt vaak kennis en kunde
kwijt als een collega afscheid
neemt en de werknemer loopt
onvermijdelijk een trauma
op.
Conflicten op de werkvloer
komen dikwijls voort uit
angst voor het verlies van autoriteit, angst voor verandering en vaak ook voor baanverlies. De dreiging van baanverlies bij een voortslepende
conflictsituatie, vormt aan de
andere kant ook vaak het gemeenschappelijk belang.
Het tijdig inschakelen van
een mediator kan verdere escalatie van de ruzie voorkomen, waardoor er een gezondere werkssfeer ontstaat en
uiteindelijk een aanzienlijke
kostenbesparing. Tijdens een
mediation wordt in een vertrouwelijke setting gesproken
over de onderliggende oorzaken van het conflict en de
gebeurtenissen, zonder dat de
leidinggevende wordt geïnformeerd over de inhoud van
de gesprekken. Er is ruimte
voor het verkrijgen van inzicht in de motieven van de
ander en voor het bevorderen
van wederzijds begrip. Partijen kunnen ook vaststellen dat
zij nooit vrienden zullen worden, maar dat hoeft ook niet.

De focus ligt op het realiseren
van een gezond collegiaal klimaat op de werkvloer ter bevordering van het werkgeluk
en de productiviteit. Praktische werkafspraken kunnen
daarvoor een basis bieden.

Didi Wildeman is mediator met een
MfN-gecertificeerde opleiding en lid
van de Caribbean Mediators Association. CMA wordt gevormd door
mediators woonachtig en werkzaam
in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.
CMA stelt zich ten doel dat mediation als vorm van conflictoplossing
breed wordt ingezet. Zie ook www.
cmamediators.com.

