
Uw arbeids- en 
organisatiemediator
Een nuchtere en eerlijke aanpak om 
confl icten op de werkvloer te voorkomen 
en de harmonie te waarborgen!



John Greeve, prettig kennis te maken!
Uw arbeids- en organisatiemediator

Ik ben een nuchtere, realistische 
Rotterdammer die gelooft in het 
creëren van een vertrouwelijke sfeer 
waarin mensen zich veilig en vrij voelen, 
genegen zijn elkaar te begrijpen en 
samen te werken. 

U moet weten dat ik een verbinder ben, 
confl icten verspilde energie vind, maar de 
emotie niet vermijd. Dat communicatie 
essentieel is, durven te voelen, durven te 
zeggen en durven te luisteren. Ik geloof in de 
kracht daarvan.

Ik heb zelf aan den lijve ondervonden dat het tot een confl ict 
kan komen. Ik heb ruim 20 jaar een leidinggevende functie 
gehad in de maritieme sector en ervaren dat verwachtingen 
die tot  teleurstellingen leiden het einde kunnen betekenen 
van een arbeidsverhouding. Maar ik heb ook ondervonden 
dat het einde van een arbeidsverhouding niet het einde van 
de wereld is, ondanks dat verdriet en onmacht meespelen. 
Een punt betekent ook een nieuw begin.

Ik doe het voor de mensen in het bedrijfsleven waarin 
samenwerking essentieel is voor het best mogelijke resultaat 
en de arbeidsvreugde van de medewerkers.

Wat kunt u van mij verwachten?
Een nuchtere en eerlijke aanpak. Oprechte interesse in uw 
organisatie en medewerkers. Een open werkwijze waar 
iedereen zich betrokken voelt. Uw belang is mijn belang, 
een organisatie creëren waarin het beoogde resultaat en 
de arbeidsvreugde centraal staat. Harmonie is de sleutel tot 
succes.

Spreekt de bovengenoemde aanpak u aan? De aanpak 
met als basis het gezonde verstand? Dan ben ik uw 
mediator.

Daarom mediation
Omdat de betrokken partijen vrijwillig gebruik- 
maken van één mediator zullen de kosten gedegen 
lager zijn dan bij de traditionele rechtspraak. Ook 
hebben de partijen zelf invloed op de duur van 
het proces, daar zij, door eigen inspanning, tot een 
oplossing komen. En omdat zij gezamenlijk tot een 
oplossing komen, zal geen van de partijen zich als 
daadwerkelijke verliezer zien. Er is begrip getoond 
voor elkaars standpunten wat het fundament voor 
de toekomst sterker maakt. Er worden geen huizen 

gebouwd op drijfzand.

Welke vorm van mediation kies je?
• Gaat het schuren en geeft het frustraties? 
 Ga voor preventieve mediation.

• Neigt het tot scheuren? 
 Ga voor reguliere mediation.

Voor de 
werkvloer van 

morgen!
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Preventieve mediation is nog niet zo bekend en 
wordt daarom nog niet vaak ingezet om confl icten 
te voorkomen, de harmonie te waarborgen… Het 
voorkomen van confl icten op de werkvloer zorgt 
voor rust in de organisatie en bespaart kosten op de 
langere termijn.

Confl icten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verwachtingen 
die niet uitkomen of het niet nakomen van afspraken. Al zijn 
de confl icten nog zo klein, ze kunnen escaleren, met als gevolg 
ziekteverzuim,  burn outs en een slechte arbeidsverhouding. 
Organisaties investeren veel in hun medewerkers met als 
doel een effi  ciente, goedlopende organisatie op te bouwen. 
Elk broeiend confl ict is er daarom één teveel. 

Preventieve mediation is bij uitstek geschikt om, voordat 
een confl ict ontstaat, met medewerkers in gesprek te 
gaan. Als preventief mediator neem ik dit op mij. Ik doe 
dat onafhankelijk en neutraal. Duidelijk wordt de kwestie 
besproken en de uitkomst van het gesprek vastgelegd. 
Emoties mogen geuit worden. In emoties schuilen belangen 
die voor verdere ontwikkeling kunnen zorgen.

Een juiste communicatie is belangrijk binnen elke organisatie. 
Luisteren, durven zeggen wat je op je hart hebt en elkaar 
de ruimte geven zorgt ervoor dat het gezamenlijke belang 
prevaleert boven het individuele belang.

Wanneer is preventieve mediation inzetbaar?
Zodra mensen gaan samenwerken ontstaan er verwachtingen 
en liggen teleurstellingen op de loer. Denk aan een 
aannameproces, carriereontwikkeling, promotie, degradatie, 
een fusie, samengaan van afdelingen of een start up.

Ongeacht de arbeidsmarkt heeft de medewerker de intentie  
van toegevoegde waarde te willen zijn en een organisatie 
wil zorgen voor een plaats waar de medewerker zich kan 
ontwikkelen en betrokken voelt. Preventieve mediation is bij 
uitstek geschikt om dit plaats te laten vinden. De manier om 
de verwachtingen te managen. Zorgen voor harmonie.  
   
Hoe werkt preventieve mediation?
Door op afgesproken tijden in de organisatie aanwezig 
te zijn geven we de medewerkers de ruimte om 
harmonieverstoringen te melden. Met deze melding gaan 
we aan de slag door met de betrokken partijen het gesprek 
aan te gaan. Door gebruik te maken van de basistechniek 
mediation gaan we bewegen van standpunt tot wederzijds 
belang en zorgen we er voor dat het niet tot een confl ict gaat 
leiden en het bedrijfsproces gaat verstoren.

Wat is uw investering?
Voor preventieve mediation wordt een abonnementsvorm 
gehanteerd. U koopt een aantal uren per maand in en de 
prijs per maand wordt vastgesteld. Niet opgenomen uren 
zijn overdraagbaar naar de volgende maand. Ook kan er per 
traject geoff reerd worden, de prijs is dan afhankelijk van de 
aard van de preventieve mediation. 

Er dient een inschatting gemaakt te worden van de te 
besteden uren. Dit wordt besproken in een intakegesprek 
wat op individuele of gezamenlijke basis kan plaatsvinden.

Herstel de 
harmonie

Preventieve mediation



Reguliere mediation is een vorm van confl ict-
bemiddeling, in de meeste gevallen, tussen twee 
partijen waarbij de mediator op een neutrale en 
onpartijdige wijze het proces begeleidt. Reguliere 
mediation heeft vele voordelen ten opzichte 
van andere vormen van confl ictbemiddeling. De 
traditionele vorm om confl icten op te lossen, 
bijvoorbeeld via de kantonrechter, kost vaak veel tijd 
en geld. Vaak heeft het een winnaar en verliezer. Dus 
beter voorkomen dan voor komen.

Bij reguliere mediation draait het om vinden van wederzijdse 
belangen en vanuit hier het confl ict op te lossen zodat iedere 
betrokken partij zich winnaar voelt. Ook het feit dat de 
partijen vrijwillig de stap willen maken om het confl ict via een 
mediator op te lossen maakt de bereidwilligheid groter en 
de kosten lager. Bij de traditionele vorm ligt dit anders, hier 
wordt gebruik gemaakt van een afzonderlijke advocaat per 
betrokken partij waardoor de kosten zich gemakkelijk kunnen 
verdubbelen. 

Uiteraard is een essentieel beginsel van reguliere mediation 
de geheimhouding welke door de betrokken partijen wordt 
afgesproken. Hierdoor wordt de sfeer om vertrouwelijk en 
open met elkaar te kunnen praten aanzienlijk vergroot.

Wanneer is reguliere mediation inzetbaar? 
Zodra er sprake is van een confl ict en komen de betrokken 
partijen er gezamenlijk niet uit dan is het tijd een mediator in 
te schakelen.

• Dit kan een confl ict zijn op de werkvloer tussen de 
medewerkers of management onderling, of tussen 
leidinggevende en medewerker.

• Ook is het niet ondenkbaar dat een ondernemingsraad
standpunten heeft waar een management het belang niet 
van inziet of andersom.

• Ook kan er een confl ict ontstaan tussen de organisatie 
en externe partijen zoals de overheid, een klant of een 
leverancier.

• Ook is het inzetbaar bij exit-mediation. Hierbij bemiddelt 
de mediator om zorg te dragen dat de betrokken partijen 
op een nette en professionele manier uit elkaar gaan.

Uiteraard zal er bij de medewerker sprake zijn van verdriet en 
onmacht, maar door goede begeleiding hoeft dit een nieuwe 
toekomst niet in de weg te staan.

Hoe werkt reguliere mediation?
De betrokken partijen worden uitgenodigd om vrijwillig uitleg 
te geven over hun confl ict. Daarna wordt er een weg gezocht 
om van standpunt tot belang te komen waar de betrokken 
partijen goedkeuring aan kunnen geven. Dit gaat door middel 
van onderhandelen en wel op een dusdanige manier dat 
iedere partij zich winnaar voelt.  

Het proces wordt afgesloten met het ondertekenen van een 
vaststellingsovereenkomst door de betrokken partijen en de 
toekomst ligt weer open voor een vruchtbare samenwerking.                       
Bij exit-mediation is dit ook het geval maar zullen de wegen 
zich scheiden.

Wat is uw investering?
Voor de reguliere mediation wordt er een package deal 
gehanteerd. Hier dient er een schatting gemaakt te worden 
van de te bestreden uren welke afhankelijk is van de aard 
van de reguliere mediation. Dit wordt besproken in een 
intakegesprek wat op individuele of gezamenlijke basis kan 
plaatsvinden.

Reguliere mediation
‘Manage de verwachting, 
voorkom de teleurstelling’


