
Plan om conflictoplossend vermogen te versterken 
 
Het komt niet goed, we kunnen het goed maken. 

 
Deze woorden van Claudia de Breij kregen vleugels. Want ons vermogen om conflicten op te 

lossen schiet tekort. Op te veel plekken staat de maatschappelijke vrede onder druk. Rechtspraak 

en politiek worden overvraagd als conflictoplossers. Data laten zien hoe jaarlijks miljoenen 

conflicten ontstaan, die ieder vragen om een passend, menselijk, eerlijk en duurzaam antwoord. 

 
Als we dat goed krijgen, ligt winst voor het oprapen. Ondernemers en werkenden die conflicten 

snel en rechtvaardig oplossen, zijn productiever. De samenleving kan de grote uitdagingen van 

deze tijd beter aan. Rechten worden beschermd zonder dat mensen daarbij nodeloos beschadigd 

raken. De economische winst van verhoging van het oplossingspercentage van de huidige 32% 

naar 80% is berekend op 0,16% van het BNP per jaar (Ecorys 2022). Stress en 

gezondheidsschade nemen af, meer mensen doen mee, sociale cohesie en vertrouwen nemen 

toe. 

 

We kunnen dit goed maken. Als we doen wat Nederland vaker deed. Routes naar 

overeenstemming bouwen, die op ongekende schaal kunnen werken. De schat aan kennis over 

rechtvaardige conflictoplossing benutten, zoals Hugo de Groot en Tobias Asser dat in hun tijd 

deden. 

 

Evidence-based conflictoplossing is een sleuteltechnologie voor democratische samenlevingen die 

onder druk staan. Internationale experts ontwikkelen people-centred justice (OESO 2022). 

Sociale wetenschappen, evaluatieonderzoeken en praktijkervaringen leverden al vele 

bouwstenen. Onze ontwikkelcentra gaan deze kennis valoriseren tot routes uit conflicten die 

breed kunnen worden ingevoerd. 

 

Daar zullen rechtspraak, overheden en andere conflictprofessionals op termijn graag een bijdrage 

voor betalen. Want hun bereik wordt vergroot, hun professionaliteit ondersteund, hun 

productiviteit verhoogd en hun verdienvermogen verbeterd. 

 

We richten ons op zeven conflictgebieden die zich steeds weer manifesteren: schaarse ruimte, 

samenwerking in het MKB, familieconflicten, schuldsaneringen, buurtoverlast, effectieve 

strafrechtelijke interventies en herstel bij letsel of grootschalige misstanden. Implementatie, 

organisatorische inbedding en route-financiering zijn verankerd in het programma. Een centrum 

met internationale top-expertise zorgt voor reguleringsmodellen die continue verdere innovatie 

van routes moeten borgen. 

 
We tonen aan dat in de huidige setting private/publieke co-investeringen niet reëel zijn. Een 

impuls van €22 miljoen per jaar doorbreekt deze patstelling en versterkt Nederland’s unieke 

propositie van vrede en recht. 
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