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HET LOHMAN CABBAGE CONFLICT MODEL

basis voor een dynamisch juridische aanpak bij de kern
BUITENSTE BLADEREN:
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN,
ZAKELIJKE BELANGEN

BINNENSTE BLADEREN:
EMOTIES, VERWACHTINGEN,
DUBBELE AGENDA’S
MACHTSSTRIJD

DYNALAW® conflictmanagement
• De Dynalaw benadering vergelijkt de anatomie’ van een
conflict met de krop van een kool. De krop is een fase in
een groeiproces.
• De bladeren aan de buitenkant zijn de rechten en
verplichtingen. Daarover gaat de rechtsstrijd.
De bladeren binnenin vertegenwoordigen emoties,
verwachtingen, machtsstrijd, verborgen agenda’s, enz. Ze
zijn onderling verstrengeld, niet ontwikkeld, onvolwassen.
• Alle bladeren spruiten voort uit de kern - het hart van het
conflict - waar de groeipotentie ligt. Kern en binnenste
bladeren vormen de nieuwe plant, steel, bladeren,
bloemen en zaad. De buitenste bladeren, die in de winter
bescherming gaven, sterven dan af.
• Een duurzame juridische aanpak ondersteunt het
groeiproces. Dat vraagt flexibele buitenste bladeren, die
zich openen als de kern uitgroeit.
Rechterlijke uitspraken gaan alleen over de buitenkant van
conflicten, de buitenste bladeren. Zij leggen deze vast in
hun juridische positie’. Daarin belemmeren of blokkeren
zij vaak het groeiproces.
• Een conflict is als een spannend toneelstuk. De cliënt speelt
de hoofdrol. Als hij een advocaat raadpleegt heeft hij hulp
nodig om zijn positie duurzaam te versterken. Vechten om
gelijk is korte termijn strategie.
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KERN VAN DE KOOL (STEEL):
KERN VAN HET CONFLICT

• Dynalaw is aanpak bij de kern, waarin zowel zakelijke
belangen als emoties hun plek hebben. Dynalaw ondersteunt
de cliënt gebruik te maken van alle mogelijkheden van het
conflict en krachtig de unieke rol te spelen waartoe het
conflict hem uitdaagt: Er meester van worden.
Gereedschap tot dit doel is het Recht.

