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tot verbinding
komen
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1. Conflicten bespreken: 4 stappen
2. Conflicten aanpakken: 5 manieren
3. Kiezen voor de beste strategie: 3 criteria
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IN 4 STAPPEN
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Breng frustratie onder woorden
Waarnemen
Ik zie, ik hoor je zeggen dat ik, toen ik, als ik…

Gevoel
Ik ben, word dan…

Behoefte
Omdat ik nood heb aan…, omdat ik het belangrijk vind dat ik…,
omdat ik … mis

Verzoek
Ben je bereid om…? Hoe zou je het voor je zijn om…?
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DE KRACHT VAN OMDAT
Waarnemen

Waarnemen

OMDAT JIJ

Gevoel

Gevoel

Behoefte

Behoefte

Verzoek

Verzoek

OMDAT IK
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1. Uitnodiging en kadering
• Ik wil je graag spreken over…
• Ik zou het graag met je willen hebben
over…
• De bedoeling van het gesprek is…

2. Benoem het mogelijk verschil
• … omdat het lijkt dat er een verschil is
tussen… (bv. hoe jij naar de oplossing
kijkt en hoe ik dat zie)

Leidt het gesprek in

3. Vraag toestemming
• Is het oké voor jou als ik even mijn kant
belicht?
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Praat in termen van bijdragen en niet van
schuld
• “Wat mijn aandeel is…”
• “Ik kan me voorstellen
dat ik … overkom als ik
X zeg”
• “Ik kan me inbeelden dat
X dit effect op je heeft”

! Kan je dit niet? Dan ben je nog niet klaar om het te bespreken.
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Focus op de strategieën, niet op
tegenstrijdige behoeften!
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Check check en dubbelcheck!

• “Wil je daarmee zeggen…”
• “Kan je verduidelijken wat jij dan hebt
ervaren?”
• “Is dat wat je bedoelde of heb ik het
mis?”
• “Wat bedoel je precies met…?”
• “Kan je een voorbeeld geven van…?”
• “Hoe wil je dan graag dat ik je help?”
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Slogan: Jullie hebben beide gelijk!

• Stop met het aantonen van eigen
gelijk en ongelijk van de ander:
• Taboezin = “Dat zie je verkeerd”
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Neen, want, Ja, maar,…???

• ‘ja, maar..’
• ‘in principe ben ik het er mee
eens, maar…’
• ‘ik ben het er niet (helemaal)
mee eens en wil graag
toevoegen.’
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SAMENVATTEND
1. Bereid jezelf voor en leidt het
gesprek in
2. Breng frustraties van de
jakhals helder over
3. Luister naar de ander
4. Bedenk samen creatieve
oplossingen
5. Maak goede, heldere
afspraken
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1. Conflicten bespreken: 4 stappen
2. Conflicten aanpakken: 5 manieren
3. Kiezen voor de beste strategie: 3 criteria
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Op welke manieren kan de
chef technische afdeling het
conflict benaderen??
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HAAI
Doordrukken
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Doordrukken als strategie : WAT
• Inhoud erg belangrijk
– Eigen belangen prioritair
– Doelen realiseren

• Relatie ondergeschikt
– Wil dat anderen zich naar wensen schikken

• Taalgebruik
– Gebruik van argumenten
– Sancties inzetten
– Jij, moeten, mening
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Doordrukken als strategie : oplossing

De chef deelt de medewerkers mee dat hij
tot zijn spijt geen andere weg ziet om uit de
problemen te komen, omdat het bedrijf op
korte termijn failliet zal gaan wanneer hij de
maatregelen niet doorvoert.
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TEDDYBEER
Aanpassen
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Aanpassen als strategie : WAT
•

Inhoud ondergeschikt
– Neerleggen bij het resultaat, haalt eigen doel niet
– Niet tevreden met bereikte oplossing

•

Relatie erg belangrijk
– Houdt rekening met anderen
– Bang om anderen te kwetsen
– Zegt ja, terwijl hij nee bedoelt
– Uit eigen gedachten en gevoelens niet

•

Taalgebruik
– Twijfeltaal (misschien, beetje), afzwakkend, ‘het’
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Aanpassen als strategie : oplossing

In het voorbeeld gaat de chef dan in
op de protesten van de
medewerkers en trekt het meest
impopulaire deel van de maatregelen
in, uit angst zijn beste medewerkers
te zullen verliezen en de sfeer op het
bedrijf nog verder te bederven.
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SCHILDPAD
Vermijden
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Vermijden als strategie : WAT
•

Inhoud niet belangrijk
– Zoekt uitvluchten en omwegen om aan
de opdracht te ontkomen
– Aangaan van conflict leidt niet tot bevrediging van de
wensen van beide partijen

•

Relatie niet belangrijk
– Conflict in stand, vermijdt confrontatie
– Praat soms schuldgevoelens aan

•

Taalgebruik:
– De andere/procedures, over iets anders beginnen of
niet reageren (ahja, oké)
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Vermijden als strategie : oplossing

In het voorbeeld laat de chef het bij
“vermijden” niet tot een confrontatie komen
en legt het advies in zijn bureaula in de
hoop dat de economie binnenkort weer zal
aantrekken.
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UIL
Samenwerken
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Samenwerken als strategie : WAT
• Inhoud belangrijk
– Exploreren van belangen
– Op zoek naar gemeenschappelijke belangen
– Win-win

• Relatie belangrijk
– Luisteren naar elkaar
– Wederzijds vertrouwen

• Taalgebruik:
– Ik-boodschappen, feiten, positief (en, wél,…),
– Open vragen stellen: wie, wat, welke, hoe
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Samenwerken als strategie : oplossing

In het voorbeeld organiseert de chef een of
meer bijeenkomsten met de medewerkers
om hun ideeën en de voorgestelde
maatregelen te bespreken in het licht van
de overlevingskansen van het bedrijf.
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KWAL
Compromis
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Compromis zoeken als strategie : WAT
• Inhoud belangrijk
– Ik geef en neem
– Vasthouden aan eigen belang
– Doelstellingen sluiten elkaar uit

• Relatie belangrijk
– Stappen naar elkaar nemen
– Beide partijen even machtig
– Beide baat bij een gezamenlijke oplossing

• Taalgebruik:
– Als…dan…, voorstellen doen, ik,
– Wat wel en wat niet
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Compromis zoeken als strategie : oplossing
In het voorbeeld deelt de chef de
voorgestelde maatregelen aan zijn
medewerkers mee. Hij voegt hier echter
aan toe dat aan de betreffende
medewerkers een goed sociaal plan
aangeboden wordt met onder meer een
tijdelijke aanvulling op de WW-uitkering en
de inschakeling van een outplacement
bureau.
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Impasse?
• Afstand nemen en onderzoeken: “Ik heb even tijd nodig
om dit te bekijken en te laten bezinken”
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Vraag hulp
•
•
•
•

Wat is de issue precies?
Waarom wil je dit oplossen?
Wie heeft echt impact om het mee op te lossen?
Stel je vraag:

Ik merk dat ik
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1. Conflicten bespreken: 4 stappen
2. Conflicten aanpakken: 5 manieren
3. Kiezen voor de beste strategie: 3 criteria
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3 criteria om te kiezen
1. Analyseer de inhoud van het
conflict

2. Hoe belangrijk is de relatie met
die persoon?

3. Wat zijn de omstandigheden?
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Samenvattend

Omgaan met conflicten
=
1. Jezelf constructief en verbindend
uiten aan de hand van 4 elementen
2. Luisteren naar de ander door vragen
te stellen
3. Analyse maken van het conflict en de
juiste stijl kiezen
4. Durven variëren in aanpak en soms
eens niets doen
5. Voordelig!
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