Turn Over biedt mediation bij arbeids-, en zakelijke
conflicten, echtscheiding en klachtenbemiddeling.
Uitgangspunt bij mediation is een win-win situatie
creëren waarbinnen de betrokkenen zelf hun conflict
oplossen via de bemiddeling van een onafhankelijke
mediator. Daarnaast is er de mogelijkheid tot individuele counseling.

Vrouw in zaken

Op de website van Turn Over is de volgende wijsheid te lezen: ‘Negatieve energie die zich richt
op het verleden, gaat ten koste van de positieve energie die nodig is voor de toekomst’. Het is de
site van mediator en coach Gonny van Tussenbroek. Deze spreuk blijkt prima te passen bij deze
pragmatische dame die ook het klappen van de ondernemerszweep kent. Zeventien jaar lang
runde ze een callcenter; ruim een jaar geleden maakte ze een carrièreswitch. We gaan in gesprek
met een self-made lady, zoals ze zichzelf noemt. Eentje die straalt als ze over haar beroep praat.
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In gesprek met
een self-made

lady

Het lijkt een grote stap van ondernemer
naar mediator?

Is het moeilijk om de onafhankelijke derde
te zijn?

Gonny: “Het ondernemersschap en het leiden van een callcenter
was leuk en leerzaam maar op een gegeven moment was de rek
eruit. De uitdaging en motivatie waren weg. Ik wilde iets anders;
weg van het commerciële. Na een zoektocht naar ‘waar krijg ik
energie van’, kwam ik op mediation uit. Nadat ik de opleiding voor
mediator en de specialisaties arbeid-, en familiemediation had
gedaan, heb ik de knoop doorgehakt. Ik ervaar nu in mijn werk als
mediator dat het een pré is dat ik zoveel jaren ervaring heb als
zelfstandig ondernemer. Ik voel ondernemers aan. Ik weet aan
welke wet- en regelgeving zij zich moeten houden en ik weet ook
waar mogelijke pijnpunten kunnen zitten. Dat maakt mij tot een
goede sparringpartner.”

“Aanvankelijk had ik gedacht dat ik het moeilijk zou vinden om
objectief te blijven maar dat blijkt in de praktijk erg mee te vallen.
Ik heb geen oordeel. Ik hoor tijdens gesprekken best wel eens
‘vreemde’ dingen, maar dat is prima. Ik heb de overtuiging dat
iedereen in een situatie terecht kan komen die hij niet voor
mogelijk had gehouden. Mensen kunnen ook in een bepaalde
periode in hun leven even de weg kwijt raken. Dan kunnen ze ook
stressgerelateerde problemen krijgen. Als ik dat merk, bied ik
coaching aan.”

Met wat voor problemen komen klanten bij
jou?
“Waar mensen samen leven en samen werken, kunnen meningsverschillen ontstaan die soms uitmonden in een conflict. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, erfenis, bedrijfsovername of scheiding.
Een procedure voor de rechter aangaan is dan een mogelijkheid.
Het is echter de vraag of dit altijd de beste weg is. De verhouding
tussen twee betrokkenen wordt op deze manier vaak op scherp
gezet en dikwijls is er aan het einde van de rit een winnaar en een
verliezer. Bij mediation lossen betrokkenen zelf hun conflict op.
Een onafhankelijke mediator bemiddelt hierbij. Tijdens het
traject van mediation krijgt iedereen de gelegenheid om vrijuit te
spreken. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing van het
probleem. Alles wat er tijdens een gesprek ter sprake komt,
blijft geheim. Met wederzijds goedvinden wordt er wel een
overeenkomst gemaakt met alle gemaakte afspraken. Een mediation-traject is gemiddeld gesproken binnen enkele maanden
afgerond, soms zelfs na een paar weken.”

Het is mooi om te zien dat mensen,
door weer met elkaar te praten,
letterlijk naar elkaar toe draaien.
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Samen op zoek naar de nooit gekregen
driewieler?
Stellig: “Nee helemaal niet. Zo ben ik helemaal niet. Aan tafel zie
ik iemand soms worstelen. Dan kunnen een paar individuele
gesprekken zeer verhelderend zijn. Ik ben een oplossingsgerichte
coach. Het verleden is geweest en kan je niet meer veranderen, je
moet je focussen op de toekomst. Hoe kun je verder in het leven?
Dat is de aanpak die ik hanteer.”

Al met al is het een goede carrièreswitch
geweest?
“Laatst zei iemand tegen mij: ‘als jij het over je werk hebt, ga je
stralen’. Zo voelt het ook. Het is mooi om te zien dat mensen door
weer met elkaar te praten naar elkaar toe draaien. Letterlijk en
figuurlijk. Vandaar de naam Turn Over. Ik creëer een veilige omgeving waarin dat mogelijk is. Daarbij geef ik iedereen de ruimte
om te zeggen wat belangrijk is. Dan zie je dat er wederzijds begrip ontstaat voor de standpunten van elkaar. Door mijn ervaring
als werkgever kan ik ambities en drijfveren van een werkgever
maar ook van een werknemer snel doorgronden. Daardoor krijg
ik boven tafel wat er écht speelt. Dat is een absolute voorwaarde
om tot een blijvende en bevredigende oplossing te komen. En om
op jouw vraag terug te komen: zeker, zeker ik had geen betere
beslissing kunnen nemen.”
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