
Eenvoudige regels die te weinig worden toegepast  
 
VIJF TIPS OM MAATSCHAPSCONFLICTEN TE VOORKOMEN 
 
Nu maatschappen van vrije beroepsbeoefenaren overal onder druk staan van de 
verslechterde markt, komen ook de verhoudingen binnen die maatschappen onder 
spanning. Grofweg gaan die spanningen over geld, ambitie of verwachtingen. In 
weerwil van wat deze professionals hun cliënten adviseren, kenmerkt hun eigen 
optreden zich bij interne geschillen door onduidelijkheid, afwachten en een patroon 
van pappen en nathouden. Op die manier kan een kwestie die aanvankelijk eenvoudig 
was op te lossen, na verloop van tijd escaleren. Pas dan wendt de advocaat, 
accountant of medisch specialist zich tot een externe adviseur om de scherven op te 
ruimen. Zouden zij een aantal eenvoudige uitgangspunten in acht hebben genomen, 
dan had het wellicht nooit zover hoeven te komen. 
 
Allereerst is het goed stil te staan bij de meest voorkomende splijtzwammen. 
 
Geld. Regelmatig verwijten sommigen anderen dat hun bijdrage aan het gezamenlijk 
resultaat onder de maat blijft. De eersten, de rainmakers, zijn er dan over gefrustreerd 
dat zij hun inspanningen bij het werven en bedienen van klanten aan het eind van het 
jaar genivelleerd zien door het uitblijven van dergelijke inspanningen door collega’s. 
Een ander fenomeen betreft de goodwill, die doet denken aan het ‘onder water staan’ 
van slecht verkoopbare huizen. Waar in dat geval de opbrengst niet eens voldoende is 
om de hypotheek af te lossen, zien meerdere advocatenkantoren zich tegenwoordig 
geconfronteerd met uittredende partners die hun goodwill opeisen; niet zelden echter 
is die goodwill aanzienlijk hoger dan het huidige niveau van het winstdeel. 
 
Ambitie. Sommigen willen keihard werken, de top in hun markt bereiken en zo 
aanzien verwerven. Anderen – jongeren maar niet alleen zij – hechten juist belang aan 
een goede work life balance. En daar waar de ambitie de strategie van de 
onderneming raakt, kunnen er hoogoplopende meningsverschillen rijzen. Willen wij 
de particuliere of juist de zakelijke markt bedienen? Gaan wij voor de bovenkant van 
de markt of leggen wij ons juist toe op de gefinancierde rechtshulp? Mikken wij op 
specialistisch werk of juist werk met een hoge omloopsnelheid – en dus de daarbij 
horende tarifering en marketing? Kortom, ambitie is een splijtzwam van de eerste 
orde, die latent of manifest heel veel maatschappen in zijn greep houdt. 
 
Verwachtingen. “De verwachtingen zijn niet uitgekomen” is een formulering die 
regelmatig wordt gehanteerd bij maatschapsgeschillen. Die verwachtingen kunnen 
slaan op omzet, winst, marktaandeel of (niet gerealiseerde) kosten(besparing). Dan 
gaat het dus om geld. Maar daarnaast kan het ook gaan om een cocktail van 
verwachtingen waar het de inzet van de professional betreft. Hij heeft zich toch niet 
zo ontwikkeld als was afgesproken of werd verwacht. Hij heeft zich niet 
gespecialiseerd. Hij gaat elke dag al om 17.00 u. naar huis. Met hem is moeilijk 
samen te werken, hij deelt zijn klanten niet en hij reageert altijd in de eerste plaats 
defensief als hij hierop wordt aangesproken. 
 
Kortom, geld, ambitie en verwachtingen zijn facetten die bij conflicten meestal in 
elkaar over lopen – en dat alles nog los van persoonlijke eigenschappen die de 
samenwerking binnen een maatschap beïnvloeden. 



 
Tot zover de praktijk. Nu vijf tips om deze zaken, die zich vaak jarenlang voortslepen 
en veel negatieve energie vragen, zo veel mogelijk te voorkomen. 
 
 
1. Wees geen advocaat in eigen zaak 

 
Of het nu gaat om advocaten of andere vrije beroepsbeoefenaren, vaak zie je de 
neiging dat men ‘advocaat in eigen zaak’ gaat spelen. En men reageert op een conflict 
met een traditioneel instrumentarium: afspraken,  regels, procedures, verslaglegging, 
verbaal optreden, tactiek.  In de praktijk leidt dit alles zelden tot het echt doorhakken 
van knopen, laat staan tot duurzame oplossingen, eenvoudigweg omdat de ‘oplossers’ 
teveel samenvallen met de belangen en omdat een noodzakelijk minimum aan 
distantie ontbreekt. De persoon en de inhoud scheiden is voor velen vaak moeilijk.  
Laat dat dus aan anderen over. 
 
2. Luister en begrijp  
 
Onder zakelijke redenen voor ongenoegen en conflict liggen vaak  persoonlijke en 
intermenselijke verhoudingen verborgen . De  “ zachte “ kant van verhoudingen 
verdient meer  aandacht. Mensen willen begrepen worden en om mensen te begrijpen 
moet er beter geluisterd worden. Het mag een cliché zijn maar daarom niet minder 
waar, het helpt echt om meer aandacht te besteden aan het menselijk kapitaal. Geef 
een compliment, ga in gesprek, bekommer. Creëer ook een setting die luisteren 
stimuleert. Naar voorbeeld van een oud indianengebruik kan een oplossing zijn om 
een zogenaamde talking stick rond te laten gaan. In de tijd dat iemand met de talking 
stick aan het woord is, is het de anderen niet toegestaan te interveniëren. Vergader bij 
voorkeur ook niet aan de befaamde maatschaptafel. Deze draagt er slechts aan bij dat 
men zich hier achter verschanst in plaats van zich open stelt voor de ander. Een 
gedachtenwisseling in een open kring doet vaak al wonderen. 
 
3. Schep helderheid   
 
Wat kun je verwachten van elkaar als je niks verwacht ?  Er zijn vele verwachtingen 
maar ze worden meestal niet uitgesproken of expliciet gemaakt . Helderheid over  
bijvoorbeeld inzet, omzet, betrokkenheid, houding  heeft grote invloed op (het 
voorkomen van) conflicten.  Een urennorm alleen is te simpel en niet genoeg. Stel 
samen je ambitie en expliciete doelen als organisatie vast en vertaal die naar wat die 
voor het individu betekenen.  Discussieer daarover met elkaar en laat misschien 
personen zelf tot de conclusie komen daar al dan niet in mee te willen. Niets mis mee. 
Communiceer de  doelen en verwachtingen op een positieve en heldere manier naar 
de organisatie.  
 
4. Zorg voor een structurele evaluatie 

 
Een van de belangrijkste ontstaansgronden voor het uitbreken van conflicten is dat 
men jarenlang zaken niet heeft durven bespreken of met de mantel der liefde heeft 
bedekt. Waar veel professionals in hun eerste jaren nog regelmatig worden 
beoordeeld, verdwijnt die beoordeling als men het heeft geschopt tot partner. Er zijn 
meerdere redenen dat partners elkaar niet (durven) beoordelen, variërend van het 



sentiment ‘wie ben jij wel om mij te beoordelen’ tot gebrek aan inzicht op praktijk en 
markt van de collega. Maatschappen waar deze evaluatie echter reeds gemeengoed is, 
zijn meestal homogener en succesvoller omdat zij de kracht van kwetsbaarheid 
kennen. 

 
5. Vereenvoudig opzeggingsbepalingen  

 
Dat conflicten lang duren en moeilijk kunnen worden opgelost ligt ook vaak aan de 
(complexe) regels en voorwaarden van opzegging in maatschapscontracten. Meestal 
zijn die regels zo dat het moeilijk is om iemand de maatschap op te zeggen. Vanuit de 
bescherming van het individu is dit begrijpelijk. Vanuit de continuïteit van de 
organisatie gezien kan het zeer bezwaarlijk zijn.  De sfeer wordt er niet beter op, het 
kost (veel) geld en energie. Erger nog, naarmate deze situatie langer duurt zie je vaak 
dat anderen (niet de slechtste) de maatschap verlaten. Zo snijdt dit negatieve mes aan 
twee kanten. Beter is het om de bescherming van het individu te zoeken in de 
mogelijke  schadeloosstelling  die hij/zij krijgt bij vertrek.  Dat is misschien even 
slikken maar het geeft snel ruimte en rust. De persoon in kwestie en de organisatie 
kunnen dan beiden naar de toekomst kijken. 
 
Dit zijn  eenvoudige uitgangspunten, die veel heil zouden kunnen brengen. In de 
praktijk echter worden deze verstandige regels nog veel met voeten getreden. 
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