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A rjan (46 jaar) werkt nu sinds zeven maanden als manager 
in een van de grootste softwarebedrijven van het land. 
Hoewel de relatie van Arjan met de verschillende teams 

goed is, zijn er recentelijk een aantal wrijvingen geweest tussen 
Arjan en Stibbe (55 jaar). Stibbe had met de vorige manager 
afgesproken minder uitvoerende taken op zich te nemen, de 
eindverantwoordelijkheid voor een aantal projecten op zich te 
nemen en geleidelijk wat minder te gaan werken. Hij heeft de 
afgelopen jaren zijn strepen immers verdiend. Arjan ziet dit 
absoluut niet zitten. Hij maakte dit tijdens een gesprek duidelijk 
‘Je kan niet minder gaan werken en tegelijk meer verantwoorde-
lijkheden op je nemen. Ook niet als je ouder bent.’ Stibbe is 
hierover erg misnoegd en doet dan ook zijn beklag bij zijn 
collega’s. Hij is niet van plan om Arjan hier nogmaals op aan te 
spreken. Vorige maand zijn een aantal oudere werknemers 
ontslagen. Het is voor Stibbe – zeker in deze tijden van economi-
sche crisis – niet makkelijk om elders werk te vinden.

De manier waarop de betrokkenen in het conflict het conflict 
benaderen en/of proberen op te lossen wordt in grote mate 
bepaald door de mate waarin ze geloven en/of percipiëren 
macht te hebben over de andere betrokken partij. Bovenstaand 
voorbeeld toont aan dat Stibbe het gevoel heeft dat Arjan 
macht over hem heeft. Arjan zou hem bijvoorbeeld zijn bonus 
kunnen ontzeggen of in het ergste geval ontslaan. Hoewel 
onderzoek aantoont dat het gevoel van subjectieve macht vaak 
samengaat met een formeel hogere positie in de hiërarchie, 
hoeft dit niet zo te zijn. Zo zou Stibbe over veel macht kunnen 
beschikken doordat hij een cruciale rol speelt bij het goed 
functioneren van het bedrijf (expertise en kennis) of doordat 
hij over unieke expertise beschikt waardoor hij gemakkelijk bij 
andere softwarebedrijven aan de slag kan (het beschikken over 
alternatieven).  
Uit onderzoek naar conflictgedrag in hiërarchische conflicten 

blijkt dat zij die zich minder machtig voelen, de neiging 
hebben om zich terughoudend op te stellen en afstand te 
houden. In ons voorbeeld voelt Stibbe zich de minder mach
tige, hij is dan ook niet geneigd om Arjan aan te spreken en/of 
samen op zoek te gaan naar een oplossing. Er staat immers veel 
te veel op het spel. Personen die zichzelf machtig voelen 
daarentegen, zullen hun tegenpartij sneller aanspreken en/of 
een oplossing voor het probleem voorleggen dan wel opleggen 
(Aquino, Tripp & Bies, 2006; Fitness, 2000). Deze bevindin
gen sluiten nauw aan bij de approach/inhibition theory van 
macht (Keltner, Gruenfeld en Anderson, 2003) die stelt dat 
daar waar meer machtigen zich vaak vrij voelen om zich te 
gedragen zoals ze dat zelf willen, minder machtigen zich 
beperkt en/of geremd voelen in hun gedrag. Dit gedrag kan 
grotendeels verklaard worden door het al dan niet toegang 
hebben tot verschillende machtsbronnen (geld, informatie, 
netwerk, etc.). Zo zal manager Arjan, door zijn toegang tot 
verschillende machtsbronnen, zelden afgestraft worden voor 
zijn gedrag. Voor iemand die afhankelijk is van een meer 
machtige daarentegen (zoals Stibbe), speelt vaak de vrees mee 
dat hij afgestraft zal worden voor zijn gedrag (ontzeggen van 
promotie of in het ergste geval ontslag). 

Macht en emoties 
Tijdens het maandelijks overleg stelt Arjan een nieuw project 
voor. Stibbe heeft zijn bedenkingen bij de haalbaarheid ervan en 
daarom checkt hij dit bij Patrick, een andere senior expert. 
Hierdoor ontstaat wat geroezemoes en gemompel in de zaal. 
Arjan wordt boos, richt zich tot Stibbe en vraagt met aandrang 
om stilte in de zaal te bewaren zolang hij het project toelicht. 
Stibbe voelt zich wat beschaamd maar ook geïrriteerd. Hij deed 
dit alleen maar met goede bedoelingen. Hij wilde zo snel 
mogelijk de relevante informatie verzamelen opdat Arjan niet 
voor gek zou komen te staan. Gedurende de rest van de 
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vergadering houdt Stibbe zijn mond. Na de vergadering voelt 
Stibbe zich gefrustreerd. Hij heeft de indruk dat hij niets goed 
kan doen in de ogen van Arjan. Arjan daarentegen heeft niet 
echt door dat er wat aan de hand is.

Het feit dat machtige personen zich meer vrij voelen in hun 
gedrag weerspiegelt zich ook in het al dan niet uiten van 
emoties. Zo zullen meer machtigen zowel hun mening als 
emoties sneller en gemakkelijker uiten dan minder machtigen 
(Galinsky, 2003). In bovenstaand voorbeeld reageert Arjan 
impulsief op de situatie. Stibbe daarentegen houdt zijn mond 
en slikt zijn irritaties in, zeker in het bijzijn van Arjan. Het kan 
wel zijn dat hij hierover spreekt met collega’s of thuis met zijn 
vrouw. 
Gedrag en emoties van de meer machtige partij hebben een 
grote invloed op het gedrag van de minder machtige partij, 
terwijl dit andersom slechts beperkt het geval is (Sinaceur & 
Tiedens, 2006; Van Kleef et al., 2008). Dit komt doordat de 
minder machtige in belangrijke mate afhankelijk is van de 
meer machtige en dus ook meer openstaat voor beïnvloeding 
van de meer machtige. We zien in ons voorbeeld dat Stibbe 
redelijk overstuur raakt van Arjans reactie. Het is zeer de vraag 
in welke mate Arjan ermee zou zitten als Stibbe zijn boosheid 
zou uiten.  
Hoe komt het dat meer machtige mensen gemakkelijker 
emoties uiten, en zich minder aantrekken van emoties van de 
ander? Een verklaring ligt in het information processing model 
(Van Kleef et al., 2008). Volgens dit model zijn machtige 
mensen minder gemotiveerd om relevante informatie (gedrag, 
emoties, etc.) grondig te verwerken of het perspectief van een 
ander in te nemen dan mensen met weinig tot geen macht 
(Galinsky et al., 2006). Hun voelsprieten zijn op dat vlak als 
het ware minder ontwikkeld. Bijgevolg zijn machtige mensen 
geneigd snel en impulsief eigen gevoelens te uiten en daarbij 
niet veel rekening te houden met de ander. Omgekeerd is de 
minder machtige doorgaans sterk georiënteerd (soms zelfs 
gefixeerd) op de stemming en meningen van de leidinggeven
de. De machtige daarentegen kan zonder veel hulp van 
buitenaf zijn gang wel gaan… Doordat minder machtige 
personen meer aandacht schenken aan emoties van een ander, 
zelf makkelijker emoties voelen, maar geremd worden om deze 
te uiten, zullen zij emoties vaak diepgaander ervaren dan een 
meer machtige (Sloan, 2004). 
In een schema kunnen we dit als volgt weergeven:

Macht, perceptie van conflict en wrok 
Enkele dagen na het maandelijkse overleg lopen Stibbe en Arjan 
elkaar toevallig tegen het lijf in het bedrijfsrestaurant. Stibbe 
zegt beleefd gedag, maar blijft niet langer staan dan nodig. Hij 
heeft geen zin in heisa, zeker niet waar iedereen bij is. Terwijl 
Arjan naar een tafeltje loopt, vraagt Marieke (een collega) aan 
Arjan wat er aan de hand is. Zij kent Stibbe als een erg sociaal, 
enthousiasmerend en gemotiveerd persoon, en nu leek hij zo stil. 
Arjan kijkt verbaasd op en weet niet waar Marieke het over heeft. 
‘In het begin zijn er wel een paar onduidelijkheden geweest, 
maar ondertussen is alles koek en ei’, zegt hij.

Naast een invloed op het conflictgedrag en de emoties van 
partijen, beïnvloedt de (gepercipieerde) machtspositie ook 
percepties van het conflict. Niet alleen of men al dan niet een 
conflict percipieert wordt bepaald door de relatieve machts
positie maar ook hoe pogingen om het conflict op te lossen 
worden ervaren. Vooral dit laatste heeft een invloed op 
gevoelens als frustratie en wrok, en of het conflict in de eigen 
perceptie verder leeft.  
In vergelijking met minder machtige personen zien meer 
machtige personen het conflict sneller als opgelost (Fitness, 
2000). Bijgevolg voelen ze zich meer tevreden en koesteren ze 
weinig gevoelens van wraak of wrok ten opzichte van de ander. 
Dit is niet het geval voor de minder machtige (Bingham & 
Pitts, 2002). In ons voorbeeld ziet Arjan (de manager) geen 
problemen (meer). Stibbe daarentegen is nog steeds boos op 
Arjan. Hij heeft niet het gevoel dat Arjan geluisterd heeft naar 
zijn verhaal en voelt zich dan ook ontevreden. Zijn neiging tot 
coöperatief gedrag neemt af. Daar waar hij op het maandelijkse 
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mediator. Men loopt immers niet het risico om gezichtsverlies 
te lijden bij de ander. Het kan ook dienen om alles rustig op 
een rijtje te zetten om overhaaste, ondoordachte beslissingen te 
voorkomen. Verder kan de mediator de partijen meer realiteits
zin bijbrengen over de haalbaarheid van bepaalde wensen.
Vooral voor de minder machtige partij kan een caucusgesprek 

een versterkend effect hebben. Emoties zijn immers doorgaans 
meer aanwezig bij de minder machtige maar worden door hem 
meestal moeilijker geuit. 

Emotiemanagement
In Westerse samenlevingen ervaart men emotieexpressie als 
essentieel en het onderdrukken ervan als ongezond. Echter, in 
conflictsituaties is het ongeremd uiten van emoties doorgaans 
contraproductief en escalerend. Het is dan ook een kerntaak 
van de mediator om partijen zo met elkaar te laten communi
ceren dat ze in elkaars bijzijn emoties op een gepaste wijze kun
nen uiten en toelichten. 
Indien emoties erg hoog oplopen (partijen schreeuwen, roepen, 
vloeken en/of slingeren elkaar verwijten om de oren) of men de 
indruk heeft dat emoties gebruikt worden om druk te zetten, 
te manipuleren, kan een caucus een veilige en verstandige 
keuze zijn. 

Benoem wat je ziet, wat er gebeurt
Benoem wat je ziet gebeuren. Ook wanneer er duidelijk sprake 
is van een machtsverschil, kan de mediator dit benoemen en zo 
aan partijen de mogelijkheid bieden om hierover hun mening 
te delen. Meestal zal het verschil in macht het sterkst ervaren 
worden door de minst machtige partij in de interactie.

Partijen stimuleren te reageren op een manier die  
doorgaans niet de spontane is
Een mediator kan trachten om conflicterende partijen in een 
constructief interactiepatroon te krijgen, door hen te stimuleren 
te reageren op een manier die niet de spontane reactie is 
(Kloosterboer en Van de Vliert, 1987). Concreet betekent dit 
het versterken van de minder machtige partij en het aan banden 
leggen van de invloed van de meer machtige partij opdat ze een 
meer gelijkwaardige positie in het gesprek zouden krijgen. 
Het versterken van de minder machtige kan door deze uit te 
nodigen om eigen wensen, mening en verwachtingen te 
formuleren. Mogelijke vragen van de mediator zijn: ‘Wat is 
jouw visie op deze kwestie? Wat kan de ander (de meer mach
tige) voor jou doen om dit probleem op te lossen? Wat doet dit 
met jou? Wat is jouw reactie op deze kwestie?’ Daarnaast kan de 

overleg nog trachtte om Arjan te ondersteunen, zal hij nu in 
zijn vuistje lachen als Arjan een misser maakt.  
Zoals veel andere conflicten wordt ook het conflict van Arjan en 
Stibbe gekenmerkt door asymmetrie: één partij ervaart een 
(sterk) conflict, terwijl de andere partij zich van geen kwaad 
bewust is (Jehn, Rupert & Nauta, 2006). Vanzelfsprekend 

beïnvloedt dit sterk de gevoelde noodzaak om iets aan de situatie 
te veranderen. Zelfs als het conflict door beide partijen wordt 
erkend, zien we dat er groot verschil is in de betekenis, beleving 
en het effect van dat conflict (Bollen, Müller & Euwema, 2010). 

Mogelijke interventies voor de conflictbemiddelaar of 
mediator 
Welke implicaties hebben voornoemde inzichten voor inter
venties van de conflictbemiddelaar? Meer specifiek, hoe kan 
men de machtsbalans tussen conflictpartijen reguleren? Enkele 
basale interventies.

Opstellen van gedragsregels 
Zodra partijen samen aan tafel zitten, is het belangrijk om 
gedragsregels op te stellen waar beide partijen zich aan dienen 
te houden (wat kan en wat kan er niet). Op die manier worden 
partijen uitgenodigd om na te denken over hoe ze met elkaar 
wensen om te gaan. Dit kan spanning veroorzaken, vooral als 
er duidelijk machtsverschil in de relatie bestaat. De oude 
getrouwe (hiërarchische) definiëring van de onderlinge relaties 
komt immers op de helling te staan. Het vergt van beide 
partijen inspanning om zich uit de comfortzone te bewegen. 
Een goede vraag kan zijn: ‘Hoe is het om zo met elkaar om de 
tafel te zitten?’ De spontaniteit waarmee het antwoord wordt 
gegeven kan een indicatie zijn van het gemak waarmee men 
openlijk met elkaar in gesprek kan treden. Indien partijen geen 
antwoord geven, kan de mediator vragen wat het moeilijk 
maakt om dit gezamenlijk te bespreken. Komt er ook dan geen 
antwoord, dan is het voor partijen moeilijk om facetoface 
tegen elkaar te zeggen wat ze denken en/of willen zeggen. 
Vooral voor de minder machtige partij kan het moeilijk zijn 
om een aantal zaken te bespreken in het bijzijn van de andere 
partij. In dergelijke gevallen kan een caucus aangewezen zijn. 

Gebruik caucus
De caucus is een gesprek onder vier ogen waarbij de mediator 
overlegt met één partij in afwezigheid van de andere partij 
(gescheiden zittingen). Aangezien de andere conflictpartij niet 
aanwezig is, voelen partijen zich meestal vrijer om emoties, 
bezorgdheden en onderliggende motieven te delen met de 
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gepaard met sterke verschillen in perceptie van het conflict, 
emotionele beleving en het gedrag van partijen in het conflict. 
Kennis van deze processen is essentieel wil men in (hiërarchi
sche) arbeidsconflicten interveniëren als mediator. Het is de 
taak van de mediator om een inschatting te maken van de 
machtsbalans, om zo te zien waar meer evenwicht mogelijk en 
gewenst is. 
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mediator ook aan de minder machtige partij vragen om 
specifieke informatie op te zoeken voor de volgende mediator
sessie om hem op deze manier (inhoudelijk) te versterken.
Het temperen van de invloed van de meer machtige kan door 
deze te onderbreken wanneer hij lang aan het woord is en/of 
degene is die de vragen stelt en dus mede de richting van het 
gesprek bepaalt. Een mogelijke interventie: ‘Ik onderbreek je 
even, het lijkt me nu belangrijk om de visie van de ander te 
horen.’ Daarnaast kan men de meer machtige ook vragen om 
te parafraseren (verwoorden) wat de noden en belangen van de 
andere (minder machtige) partij zijn. Op die manier wordt hij 
gestimuleerd om actief te luisteren en aandacht te hebben voor 
het hele plaatje, iets wat vaak aan de aandacht van de meer 
machtige ontsnapt. 

Na maandenlange ziekte van Stibbe zitten Arjan en Stibbe aan 
de mediationtafel. Arjan is ongeduldig en ook wel wat boos. De 
situatie met Stibbe sleept nu al maanden en hij snapt eigenlijk 
niet wat er nu precies aan de hand is. Hij heeft het gevoel dat 
Stibbe geen moeite (meer) doet en met opzet zaken verkeerd 
laat lopen. Tijdens de mediation maakt Arjan met luide stem en 
veel handgebaren duidelijk dat het zo niet verder kan en begint 
heel wat vragen op Stibbe af te vuren. Stibbe reageert nauwelijks 
en staart stuurs voor zich uit met de armen over elkaar.

De mediator kan in dit proces interveniëren door Arjan te 
onderbreken en te vragen naar de mening en gevoelens van 
Stibbe: ‘Stibbe, waar en wanneer is het voor jou allemaal 
begonnen?’ Daarnaast zal de mediator Stibbe stimuleren om 
het initiatief te nemen: ‘Wat zou je helpen om dit probleem op 
te lossen? En welke rol speelt Arjan hierin?’ Aan Arjan kan 
gevraagd worden: ‘Arjan, kan je verwoorden waarom Stibbe zo 
boos is? Kan je hiervoor begrip opbrengen?’

Ruimte bieden voor ieders verhaal
De minder machtige partij is meestal degene die behoefte heeft 
om zijn verhaal te vertellen en erkenning te krijgen. Indien 
men problemen ervaart in het verwoorden van de boodschap 
die men wil overbrengen, kan de mediator de boodschap 
vertalen naar de intenties of de wens van de spreker of opteren 
voor een caucus. Hoewel het belangrijk is om ieders kant van 
het verhaal te horen, is het ook belangrijk om het gemeen
schappelijke te benoemen. Daar waar een conflict partijen uit 
elkaar drijft, brengt de bewustwording van gezamenlijke 
belangen partijen dichter bij elkaar, waardoor eventuele 
machtsverschillen minder op de voorgrond staan. 

Conclusie
Ervaren machtsverschillen zijn zeer bepalend voor de dynamiek 
in conflicten. De machtsongelijkheid tussen partijen gaat 
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