Workshop

Dealen met Belangentegenstellingen

Succesvol hanteren van
wrijving en conflict
Succesvol hanteren van
wrijving en conflict

Waar mensen samenwerken komen onvermijdelijk
tegenstellingen en conflicten voor. Hoe je hiermee
omgaat is allesbepalend. Het op tijd bijsturen bij
spanningen zorgt ervoor dat mensen prettig en open
met elkaar blijven samenwerken en doelen worden
behaald. Maar hoe doe je dat?
In deze workshop krijg je kennis en tools aangereikt
om de aanpak te vinden die in jouw context en in
jouw handen werkt. Met nieuw verworven inzichten
ga je direct in eigen opgaven aan de slag, waarbij
de docenten je persoonlijk begeleiden en je op het
pad naar succes zetten zodat je niet meer schrikt van
conflict, maar je je er zelfs comfortabel bij kunt
voelen.

Uitdaging
De toenemende behoefte aan flexibiliteit en innovatie in
organisaties leidt tot grotere autonomie en meer zelfsturende
teams. Hierbij krijgen we ook vaker te maken met uiteenlopende
meningen, botsende karakters en tegengestelde belangen. Dit
kan vertrouwen ondermijnen en projecten vertragen of laten
mislukken.
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Ook de Corona-tijd stelt je voor nieuwe uitdagingen.
De onzekerheid is voor veel mensen en organisaties toegenomen
en het digitale (samen)werken leidt sneller tot wrijving of conflicten.
Ontspanning kunnen creëren is dan de uitdaging.
In deze situaties helpt het om tegenstellingen tijdig op te merken en
ook de emoties en het bijbehorende gedrag beter te begrijpen. Als
je al conflicten begeleidt of moet oplossen verhoogt verdere
professionalisering de kans op succes en duurzame oplossingen.

Voor wie
Behoefte aan praktische
toepasbaarheid

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die effectiever om wil

leren gaan met spanningen en conflicten en wie meer regie op zijn
werk wil voeren. Zowel leidinggevenden als projectleiders en
adviseurs halen uit deze workshop veel praktische
toepassingsmogelijkheden. We werken graag met een diverse
groep, omdat diversiteit een wezenlijk onderdeel van
conflictmanagement is.

Werkwijze
Netwerkvorming afgewisseld met
intensieve individuele begeleiding

In deze workshop wisselen we plenaire bijeenkomsten af met
individuele opdrachten en begeleiding. We beginnen met een
tweedaags seminar om een stevige start te maken met theorie,
oefening en aandacht voor de eigen persoonlijke vragen, gevolgd
door twee bijeenkomsten van een dag. Voor elke groepssessie is
voorbereiding nodig. Tussen deze bijeenkomsten door maak je
opdrachten waarop je feedback krijgt. De vertaling naar jouw
eigen werkpraktijk wordt makkelijker en effectiever door tussentijdse
1-op-1 coaching en advies.
Onderstaand figuur geeft de opbouw van deze workshop weer.

Mocht het nodig zijn, dan staat er een effectieve online versie van
deze workshop klaar!
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Resultaat
Nieuwe inzichten in de praktijk
brengen

Na de workshop ben je beter in staat om succesvol te dealen met
tegenstellingen en uit de conflicten te blijven. Na het volgen:

• voel je je comfortabeler over je eigen effectiviteit en
professionaliteit in het omgaan met belangen en conflicten

• ben je beter in staat vastzittende situaties/relaties vlot te rekken
• weet je wat je kunt doen om lastige situaties aan te durven gaan
• kun je herkennen in welke fase een conflict zich bevindt
waardoor je de juiste rol en interventies kunt kiezen

• kun je beter de juiste gesprekken voeren en mediationvaardigheden toepassen

• kun je zowel empathie tonen als daadkracht
• heb je geleerd hoe je kunt omgaan met dilemma’s zodat win-win
oplossingen ontstaan

• heb je een behulpzame leidraad aangereikt gekregen waarmee
je in je werk het aangereikte praktisch kunt toepassen

Docenten
Docenten met praktijkervaring

De workshop wordt gegeven door twee ervaren docenten:
Hanneke Elink Schuurman (1946) werkt ruim 35 jaar als zelfstandig
organisatieadviseur, procesbegeleider/mediator, coach en docent
in verschillende organisaties. Zij heeft ervaring met crisis- en conflictmanagement, verandermanagement, moderne vormen van
organisatie en leiderschap, begeleiden van strategievorming en
programmamanagement. Momenteel treedt ze regelmatig op als
schaduwadviseur in situaties van spanning en conflict voor collega’s
die zich daarin verder willen professionaliseren. In haar werk legt zij
altijd nadruk op bruikbaarheid voor de praktijk.
Maurits Jan Vink (1964) studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden. Hij werkt vanaf 1990 als
organisatieadviseur bij verschillende adviesbureaus, waaronder
KPMG Consulting en Twynstra Gudde. Maurits Jan verdeelt zijn tijd

over twee hoofdthema’s: het begeleiden van spanningen en
conflicten in samenwerkingsrelaties en het begeleiden van
veranderprocessen in organisaties. Hij heeft zich de afgelopen jaren
toegelegd op procesbegeleiding en mediation in diverse sectoren.

Opleidingsinformatie
- Omvang:

9 dagdelen

- Studiebelasting: 48 uur
- Spreiding:

6 weken

Zie voor actuele data, prijzen en details: www.sioo.nl/opleidingen

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over de
mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 291 3000 of
sioo@sioo.nl.
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Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar
maakt in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door de
Nederlandse universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.
Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het
relatief jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt
ontwikkelen in de beroepspraktijk.

Sioo

Adres

Contact

Interuniversitair centrum
v oo r o r gani sa ti e – en ve ran der kunde

Stadsplateau 12
3521 AZ U tr e ch t

+31 (0)30 291 30 00
si oo @si oo .nl
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