
12e PIV-Jaarconferentie: “Van strijdbijl naar vredespijp” 
 
 CONFLICTOPLOSSING BIJ LETSELSCHADE 
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Overzicht 

• Conflictoplossingsdelta van de letselschade 

 

• Afwegingen bij resultaatgerichte keuze voor 
een vorm van conflictoplossing 

 

• Meningsverschil en conflict  

 

• Conflictanalyse 
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Conflictoplossingsdelta 
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Kiezen voor een vorm van conflictoplossing 

• Juridische afwegingen bij een resultaatgerichte keuze voor een 
vorm van conflictoplossing 

• beginsel van volledige schadevergoeding 

• eerlijke, voortvarende en betaalbare schadeafwikkeling 

 

• Context van juridische afwegingen 

• maatschappelijk 

• economisch 

• sociaal 
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Is er (g)een conflict? 

• Louter inhoudelijk meningsverschil in zakelijke verhouding:  

• rationele argumentenuitwisseling; geen strijdbijl 

• interventies: overleg, onderhandelen naar objectieve 
maatstaven, advies of inhoudelijke beslissing van een derde. 

 

• Conflict: inhoudelijk meningsverschil met persoonlijke  en 
affectieve aspecten.  

• Bijv.: miscommunicatie, ervaren tekort aan respect, tijdgebrek, 

ongeduld, irritatie.  

• Een conflict speelt zich af binnen een relatie en heeft effect op 
het functioneren van de betrokkenen. 
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Voorbeeld: deelgeschilprocedure 

• Deelgeschilprocedure: bedoeld als instrument om letselschade 
met minder conflicten en sneller te kunnen afwikkelen: 

• Meningsverschillen oplossen voordat het conflicten worden 

• Conflicten sneller oplossen 

 

• Praktijk:  

• meer ingezet voor conflicten dan voor meningsverschillen? 

• verzekeraars brengen meningsverschillen nog niet aan 

• rechter: bemiddeling en conflictoplossing naast 
geschilbeslechting 
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Conflict 

• Een conflict kan worden omschreven als een situatie waarin  

• twee of meer partijen  

• ieder een eigen doel nastreven en  

• belangen, opvattingen, of normen en waarden hebben die niet 
met elkaar te verenigen zijn. 

(Bron: A.F.M. Brenninkmeijer e.a., Handboek mediation, Sdu 2013, p. 69 ) 

 
  

• Met alleen overleg over de inhoud kom je er niet meer uit. 
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Voorbeelden van potentiële conflictsituaties 

• Duur schadeafwikkeling 

• Looptijd gevraagde schadevergoeding 

• Blijvende beperkingen 

• Medisch traject 

• Prestaties betrokken professionals 

• Tekort op ‘emotionele bankrekening’ 

• Buitengerechtelijke kosten 

 

• Conflictelementen: inhoudelijk, persoonlijk, affectief, normatief 
(vgl. definitie conflict) 
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Conflictanalyse 

• Conflictanalyse: potentieel hulpmiddel bij 

• conflictpreventie  

• keuze voor optimale vorm van conflictoplossing. 

 

• Praktische invulling bijv.: 

• intern overleg over zaken 

• vierogenbeleid 

• gedragscodes: reflectie inbouwen 

 

• Juridische analyse van geschil / Analyse van conflict 

 

 



10 

Klassieke juridische analyse van geschil 

• Klassieke juridische analyse van een geschil: 

• vanuit het perspectief van feiten en rechtsregels  

• met gebruik van bronnen (wetgeving, rechtspraak, literatuur)  

• op basis van logische argumentatie 

• met toepassing van methoden van rechtsvinding 

• op weg naar een uitkomst die in het rechtssysteem past en 
aanvaardbaar is 

 

• Deze methode is vooral gericht op het oplossen van 
inhoudelijke meningsverschillen. 
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Conflictanalyse en conflictdiagnose 

• Conflictanalyse: een integrale, systematische analyse van het 
conflict met oog voor kenmerken van de conflicteigenaren en 
de relevante omgeving van het conflict. 

 

• Conflictanalyse in conflictsituatie resulteert in conflictdiagnose 

 

• Conflictdiagnose  is erop gericht dat conflicteigenaren 

• (eventueel met hulp van een derde) 

• zo veel mogelijk zelf de methode van conflictoplossing of 
conflicthantering kiezen  

• en daarbij inzicht hebben in wat naar verwachting de meest 

effectieve interventie in hun conflictsituatie is. 
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Een methode voor conflictanalyse: het 7-i-model 

• Het 7-i-model is een hulpmiddel om het totale plaatje v an 

een conf lict in ogenschouw te nemen: 

• Issues 

• Indiv iduen 

• Interdependentie 

• Interactie    

• Implicaties   

• Instituties 

• Interv enties  

 

(Giebels & Euwema, Conflictmanagement, 2006, p. 21 e.v.) 
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Waarom conflictanalyse bij letselschade? 

• Potentiële conflictsituatie in vroeg stadium herkennen. 

• Tijdig en effectief bijsturen in (potentiële) conflictsituatie. 

• Maatwerk in keuze voor effectieve vorm van conflictoplossing. 

• Gericht op effectiviteit van schadeafwikkeling.  

 

 

• Tegen de achtergrond van o.a. 

• de psychologie van de waargenomen rechtvaardigheid 

• de escalatieladder van Glasl. 
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Psychologie van waargenomen rechtvaardigheid 

• De waardering van betrokkenen bij schadeafwikkeling wordt 
bepaald door  

• mening over de uitkomst (distributieve rechtvaardigheid) 

• beleving van het proces dat naar de uitkomst heeft geleid 
(procedurele rechtvaardigheid) 

• de ervaren bejegening (interactionele rechtvaardigheid). 

 

 

 
(K. van den Bos, Procedurele rechtvaardigheid: beleving en 
implicaties, in: A.F.M. Brenninkmeijer, M. van Dam & Y. van der 
Vlugt (Eds.), Werken aan behoorlijkheid: De Nationale ombudsman 
in zijn context (pp. 183-198), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2007) 
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Escalatieladder van Glasl 
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Conflictanalyse in juridische context 

 
• Conflictanalyse in een juridische context vraagt erom 

ook rechtsregels in het oog te houden 

• als conflictoplossing zonder rechtspraak uiteindelijk niet 

mogelijk blijkt, komt het aan op de toepassing van het 
materiële recht in een procedure bij de rechter 
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Van strijdbijl naar vredespijp 


