Online workshop

Dealen met Belangentegenstellingen
in tijden van Corona

Hanteren van wrijving en conflict

in tijden van Corona

Uitdaging
De Corona-tijd stelt je voor nieuwe uitdagingen. Het
is voor iedereen spannend en opeens bevind je je in
turbulente situaties waar spanningen scherp naar
voren komen of tot nieuwe wrijving en conflicten
leiden. Conflicten die vóór Corona geen aandacht
vroegen of er niet waren. Opeens blijken verschillen
zich snel tot spanning en obstakels te ontwikkelen.
Misschien schrik je van wat er allemaal gebeurt.
Misschien werk je in een situatie waarin ook nog
bestaande wrijvingen zijn waaraan je iets wilde doen.
In deze situaties is het essentieel om
tegenstellingen tijdig en adequaat te kunnen
detecteren en ook de emoties en het bijbehorende
gedrag te begrijpen. Deze tijd vraagt bovendien om
snelheid van handelen.

Voor wie
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die autonoom moet acteren en graag effectiever om wil leren
gaan met spanningen en conflicten in deze roerige tijden. Zowel leidinggevenden als projectleiders en
adviseurs halen uit deze workshop praktische toepassingsmogelijkheden. We werken graag met een
diverse groep, omdat diversiteit een wezenlijk onderdeel van conflictmanagement is.

Sioo workshops | +31 (0)30-2913000 | sioo@sioo.nl | sioo.nl/opleidingen

Nieuwe inzichten
in de praktijk toepassen

Doel
In deze nieuwe online workshop ontwikkel je vaardigheden om
succesvoller te handelen in situaties waarin de spanning oploopt.
Je leert:
- te kiezen wat je kan doen, hoe je spanningen kan normaliseren en
verhoudingen hanteerbaar kan maken.
- belangentegenstellingen beter te faciliteren en mediationvaardigheden toe te passen.
- effectief te handelen als tegenstellingen snel escaleren en
daarmee problemen op te lossen.
- empathie te combineren met daadkracht.
Daarnaast ontwikkel je meer inzicht in de dynamiek die tot
conflicten kan leiden en gevoel voor politieke dimensies in
gespannen situaties, zoals ook bij turnaround management.

Bovendien ontdek je hoe conflicten juist ook kunnen helpen in
veranderprocessen.

Online is het nieuwe normaal

Werkwijze
De nieuwe tijd vraagt ook om nieuwe werkvormen. Online is nu dé
manier van leren. En online blijkt ook een goede vorm voor het
hanteren van conflicten zelf te zijn. Zowel voor docent als
deelnemer werkt het online leren sneller en effectiever dan meer
traditionele vormen. Bij de workshop maken we ook gebruik van
onze ruime ervaring met online mediation.
In de workshop combineren we korte, dynamische online
groepssessies met opdrachten die je individueel of met een andere
deelnemer voorbereidt. Ook in de sessies zelf wisselen we af tussen
het werken in groep en het rustig verwerken in subgroepen of
individueel. Je maakt opdrachten waarop je feedback krijgt. De
vertaling naar jouw eigen werkpraktijk wordt ook makkelijker en
effectiever, door tussentijdse 1-op-1 mentoring en advies. Deze
opzet maakt het mogelijk de workshop beter te combineren met de
eigen agenda. Alleen de gezamenlijke sessies staan vast, de
overige activiteiten plannen we in overleg met jou.
Hieronder zie je hoe dat is vormgegeven.

Sioo workshops | +31 (0)30-2913000 | sioo@sioo.nl | sioo.nl/opleidingen

2

Resultaat
Na de workshop ben je beter in staat om met tegenstellingen om te
gaan en uit de conflicten te blijven. Aan het einde van de workshop:

•

heb je meer zicht op jouw eigen effectiviteit in het omgaan
met belangen en conflicten

•

heb je jouw bekwaamheid om de regie op jouw eigen werk
te voeren vergroot

•
•

ben je beter in staat vastzittende situaties vlot te trekken
ben je uitgerust voor leidinggeven met online interactie in
moeilijke situaties

Docenten met praktijkervaring

Docenten
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, introduceren van 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 de nadruk op bruikbaarheid voor de praktijk.
Maurits Jan Vink (1964) studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studie werkte hij 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:

10 dagdelen

- Studiebelasting: 28 uur
- Spreiding:

Flexibel, zelf in te passen

Alleen de plenaire online sessies zijn geprogrammeerd

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