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 De setting: particulier opleidingsinstituut Ameldoorn

Particulier opleidingsinstituut Ameldoorn is een klein, zeer gerenommeerd opleidingsinstituut. Er 

worden mensen opgeleid die in de praktijk werkzaam zijn en zich willen bekwamen op een specifi ek 

vakgebied. De toelatingseisen voor de opleidingen zijn zwaar, het merendeel van de cursisten dat 

zich aanmeldt wordt afgewezen. Een opleiding volgen aan Ameldoorn is een kostbare zaak; een op-

leidingstraject kost gemiddeld € 40.000,-. Daar staat tegenover dat vrijwel iedereen die een opleiding 

heeft afgerond aan Ameldoorn, een carrièrestap maakt.

 Ameldoorn heeft een viertal specialisaties binnen haar muren: Marketing, Management, Com-

municatie en Rechten.

 Aan elke afdeling zijn vijf tot tien medewerkers verbonden. Het aantal cursisten per afdeling va-

rieert van 60 tot 150. 

 Mediator Hilbert van der Linden

Hilbert van der Linden (35 jaar oud) is afgestudeerd aan de opleiding HBO-Rechten. Vrijwel onmid-

dellijk na zijn hbo-opleiding heeft hij een opleiding tot mediator gevolgd. Hierin is hij zich verder 

gaan bekwamen en inmiddels is hij een gecertifi ceerd mediator. Hilbert heeft een eigen praktijk, 

waarin hij juridische adviezen en mediation combineert. Zijn specialisatie ligt op het terrein van de 

arbeids- en samenwerkingsconfl icten.

 Algemene informatie

Binnen de afdeling Rechten doen zich samenwerkingsproblemen voor tus sen verschillende collega’s, 

zowel tussen drie docenten onderling als tussen de docenten en de logistiek medewerker. De team-

leider en twee docenten hebben eveneens samenwerkingsproblemen. Pikant detail is de relatie tus-

sen de teamleidster en de logistieke medewerker, die sinds twee jaar samenwonen. 

Teamleidster Annemarie realiseert zich dat de huidige situatie in het team niet voort kan duren. Zij 

wil graag dat er bemiddeld wordt tussen de medewerkers onderling en het team en de teamleider (in 

casu haarzelf). Daarnaast wil zij weten welke juridische mogelijkheden er zijn om de kwestie op te 

lossen.

 Rolbeschrijving teamleidster Annemarie

Annemarie is 49 jaar oud. Zij heeft sociologie gestudeerd en lange tijd lesgegeven aan de Universiteit 

van Utrecht. Vijf jaar geleden heeft ze de overstap gemaakt naar het management van de Hogeschool 

Ameldoorn. In voorkomende gevallen geeft Annemarie ook les aan de cursisten. Het team is in het 

afgelopen jaar uitgebreid met één docent. Er zijn voldoende studenten en de opleiding draait goed.
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Binnen het team doen zich veel problemen voor. De medewerkers zijn allen eigenwijs, overtuigd van 

hun eigen kunnen en moeilijk aan te sturen. Onderling botst het behoorlijk qua werkstijlen. Anne-

marie heeft met iedereen afzonderlijk gesproken over de samenwerkingsproblemen en hoewel deze 

zeker worden onderkend, heeft dit niet tot oplossingen geleid. Sterker nog, de situatie is alleen maar 

verergerd. Bovendien wordt haar verweten dat zij de zaak niet goed aanstuurt. Annemarie vermoedt 

dat een en ander ook te maken heeft met het feit dat zij sinds drie jaar een relatie heeft met Raoul, de 

medewerker logistiek. Raoul en Annemarie houden werk en privé overigens strikt gescheiden. Uiter-

aard praten zij thuis wel eens over het werk maar nooit over personen. 

 De leiderschapsstijl van Annemarie kenmerkt zich door het feit dat zij de verantwoordelijkheden 

zo laag mogelijk in de organisatie legt. Zij erkent de professionaliteit en kwaliteiten van de medewer-

kers en wil hen daarin graag de ruimte geven.

 Rolbeschrijving logisitiek medewerker Raoul

Raoul is 37 jaar oud. Hij heeft de MER-opleiding met succes afgerond en werkt sindsdien voorna-

melijk met logistieke processen. Hij is goed in zijn werk en wordt alom gewaardeerd. Hij is zeven 

jaar werkzaam bij de Hogeschool Ameldoorn en kan het goed vinden met zijn collega’s. Henk vormt 

hierop een uitzondering; met hem botst het nogal eens omdat Henk voortdurend eisen stelt en van 

mening is dat de logistiek medewerker aan hem ondergeschikt is. Dit pikt Raoul niet.

 Sinds drie jaar heeft Raoul een relatie met Annemarie. Een half jaar nadat zij iets met elkaar kre-

gen, is dit ook in de afdeling bekendgemaakt. Raoul vindt het lastig dat hij en Annemarie naast het 

feit dat zij partners zijn, ook collega’s zijn en nog lastiger vindt hij het dat zij eveneens zijn baas is. 

Voor de beoordelingsgesprekken hebben zij voor dit probleem een oplossing gevonden. Deze ge-

sprekken worden namelijk gevoerd door een teamleider van een andere afdeling. 

 Raoul weet dat de collega’s erg verbaasd zijn over de relatie tussen Annemarie en hem. Agnes 

heeft hem in vertrouwen wel eens gezegd dat Annemarie te oud en te bazig voor hem is. Dat vond hij 

moeilijk te verkroppen. Raoul weet ook dat Annemarie en Agnes problemen met elkaar hebben om-

dat Annemarie van mening is dat Agnes zich te veel en te gemakkelijk ziek meldt. Ook Raoul heeft 

last van de ziekmeldingen van Agnes. Hij moet dan alle cursisten afbellen, lokalen organiseren voor 

inhaallessen et cetera. 

 Rolbeschrijving docent Agnes

Agnes is 39 jaar oud. Zij doceert communicatie en werkt al vier jaar bij de Hogeschool Ameldoorn. 

Zij vindt het lesgeven leuk, maar ze kan niet goed overweg met de teamleidster Annemarie. Zij er-

vaart Annemarie als betweterig en dwingend. Annemaries visie met betrekking tot het dragen van 

verantwoordelijkheid ook op het laagst mogelijke niveau, is in tegenspraak met haar daden. Annema-

rie zit juist overal bovenop en wil alles controleren en beheersen. Zo wil Annemarie de tentamenvra-

gen die Agnes aan haar studenten stelt, zien en beoordelen voordat de tentamens gegeven worden.
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Tot Annemarie en Raoul een relatie kregen, had Agnes een heel prettig contact met Raoul. Zij gingen 

samen naar de fi lm en af en toe uit eten. Agnes heeft de stille hoop gekoesterd dat het meer tussen 

hen zou worden. Raoul weet hier overigens niets van. Sinds de relatie tussen Annemarie en Raoul se-

rieus is, is het contact tussen Raoul en Agnes verwaterd. Agnes vraagt zich af wat hij toch in haar ziet.

 Agnes juicht vernieuwing in het onderwijs toe, heeft veel ideeën en wordt erg gewaardeerd door 

de cursisten. Met collega Cees heeft zij een goede band; zij vinden elkaar op dit gebied. Collega Henk 

is van de oude stempel; maar wat zij lastiger vindt, is dat hij er met de pet naar gooit. Zijn materiaal 

is niet up-to-date en hij maakt gebruik van steeds dezelfde ouderwetse voorbeelden. Zijn lessen van 

vijf jaar geleden pakt hij gewoon weer uit de kast om ze vandaag de dag te geven. Dat is onacceptabel 

voor Agnes. 

 Agnes is de laatste maanden regelmatig ziek. Ze heeft veel last van hoofdpijn. In de familiesfeer 

zijn er met haar zus confl icten geweest over de erfenis van een tante. Agnes voelt zich wat eenzaam. 

Haar werk betekent veel voor haar. 

 Rolbeschrijving docent Cees

Cees is 26 jaar oud. Hij is sinds negen maanden in dienst. Hij geeft lessen methodiek. Cees is een 

joviale, prettige kerel. Iedereen vindt hem aardig, zowel de medewerkers als de cursisten. Wel is het 

moeilijk om te weten waar Cees staat en waar hij voor gaat. Ook in de confl icten tussen de medewer-

kers en Annemarie neemt hij geen stelling. Als het tussen Agnes en Annemarie heftig wordt, kiest 

hij uit strategische overwegingen de kant van Annemarie. Zij is immers de baas. Cees vindt Raoul 

een aardige kerel en hij kan het met Agnes goed vinden, vooral op het terrein van de onderwijsver-

nieuwing. Annemarie vindt hij een betweterige teamleidster, die veel praat maar weinig doet. Hij 

vindt haar wel aardig, maar als teamleidster minder geschikt. Cees is niet het type dat dit hardop zegt. 

Cees kan het als enige ook met collega Henk vinden. Zij delen een passie voor klassieke muziek. 

 Rolbeschrijving docent Henk

Henk is 59 jaar oud. Hij is psycholoog en al vijftien jaar verbonden aan de Hogeschool Ameldoorn. 

Henk weet dat men hem eigenwijs en ouderwets vindt. Zelf is hij van mening dat hij met al zijn er-

varing weet hoe het moet. Hij laat zich dan ook weinig zeggen, tenzij men met goede argumenten 

komt maar die heeft hij nog niet gehoord. Neem bijvoorbeeld de vernieuwingsdrang van Agnes. Die 

doet alsof alles wat er al was, verkeerd is en overal de bezem doorheen moet. Henk ervaart dit als 

aperte onzin. Studenten zijn altijd tevreden geweest over zijn lessen, dus waarom zou dat veranderd 

moeten worden? Bovendien verandert er in de psychologie, zijn vak, in de kern ook weinig. 

 Henk heeft problemen met Raoul. Elke keer als hij Raoul een opdracht geeft, om iets te kopiëren, 

uit te zoeken, iemand te bellen en dergelijke doet Raoul moeilijk, terwijl hij toch een ondersteunende 

taak heeft. Henk is dat eigenlijk meer dan zat. Hij heeft hier al eens over geklaagd bij Annemarie. Het 



Casus bij Confl icthantering en mediation – 5/6

is hem echter duidelijk geworden dat Annemarie niet in staat is werk en privé te scheiden. Zij houdt 

Raoul, haar liefje, de hand boven het hoofd. Hij begrijpt Annemarie in het algemeen niet. Haar stijl 

van leidinggeven schept weinig duidelijkheid en structuur. Haar relatie met Raoul is hem eveneens 

een raadsel: wat ziet zij in deze nitwit? Hij vindt Annemarie aardig, maar het heeft hem wel gekwetst 

dat Annemarie de functie van teamleider heeft gekregen. Hij had eveneens naar deze functie gesol-

liciteerd en met zijn staat van dienst zag hij zichzelf als een zeer geschikte kandidaat. Henk weet dat 

Annemarie hiervoor niet verantwoordelijk is en hij rekent haar dat dan ook niet aan.

 Vragen en opdrachten

Annemarie stelt zichzelf de volgende vragen:

1 Welke wegen zijn er om deze situatie aan te pakken?

2 Stel er wordt gekozen voor mediation: wat zijn de voor- en nadelen van een interne mediator?

Wat zijn de voor- en nadelen van een externe mediator?

Vervolg (1) van casus 4

Annemarie kiest voor een externe mediator. Zij neemt contact op met Hilbert van der Linden. Zij 

denkt dat hij haar uitgebreid kan informeren over de juridische (on)mogelijkheden zoals een even-

tuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Annemarie is namelijk niet tevreden over Henk, 

docent psychologie, die ruim vijftien jaar in dienst is. Ook is ze ontevreden over Agnes, docent com-

municatie, die vier jaar in dienst is. Hilbert stelt voor om het confl ict op te lossen via mediation. An-

nemarie wil graag een uitgebreid voorgesprek met Hilbert, zodat hij van haar hoort hoe de situa tie 

in elkaar steekt.

3 Op welke verschillende manieren kan Hilbert deze kwestie aanpakken? Welke problemen kunnen zich 

voordoen bij een aparte intake?

4 Hilbert overweegt zijn directe collega Marieke te vragen om deze mediation gezamenlijk met hem te 

doen. Wat is het meest geschikt in deze situatie: co-mediation of team-mediation? Wat zijn hierbij de 

aandachtspunten? 
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Vervolg (2) van casus 4

Mediators Hilbert en Marieke hebben een eerste bijeenkomst met alle partijen in het confl ict: Anne-

marie, Agnes, Raoul, Cees en Henk.

5 Hilbert en Marieke merken tijdens de eerste bijeenkomst dat zij beiden moeite hebben met Henk. 

Zij vinden hem dwingend en hij gedraagt zich erg afwijzend tegenover hen en tegenover de anderen. 

Hoe kunnen zij hiermee omgaan? Waarop moeten zij letten?

6 Na afl oop van de eerste bijeenkomst maken zij een verslag. Stel dit verslag op en beschrijf vooraf 

welke aandachtspunten je hierin wilt opnemen.

7 Stel dat de mediation mislukt. Welke andere mogelijkheden zijn er? 
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