
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspiratiebrief 8 
 
 
 
 
 
Een conflict 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met deze inspiratiebrieven willen we je op weg helpen met een aantal begrippen met 
betrekking tot communicatie.  
 
 
Klik hier om te laten weten wat je van deze brief vindt. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-phaMTVpSoahCNXKxmDyiW7YbJ-UpcBJ9DiuLC34fpX8B5A/viewform


Een conflict DOC Opleiding & Training Pagina 2 van 6 

 
Oorzaken van een conflict 
 

• De feiten en de interpretatie van de feiten waarop het conflict berust 
 

• De uiteenlopende doelstellingen van de partijen 
 

• De methode die men in een bepaalde situatie wil volgen en waarover de partijen 
verschillend denken 

 

• De waarden die een rol spelen bij de partijkeuze in een conflict, zoals bijvoorbeeld 
levensbeschouwingen, ethische beginselen en dergelijke 

 
 
Ontstaan van een conflict 
 
1. Fundamentele fase: latent, affectief, signalen van onrust, irritatie, het conflict ontstaat en 

wordt opgebouwd. 
- Externe informatie 
- Interne informatie 

 
 
2. Expliciete, manifeste fase: besef wat of wie de oorzaak van de irritatie is, de gevoelens 

en feiten worden ter discussie gesteld, keuring van informatie, zoeken van 
medestanders, het strijdplan wordt gemaakt, groepscohesie tegenover de anderen. 
- Bespreking 
- Het openbaar debat 

 
 
3. Polarisatie: partijen gaan elkaar letterlijk of figuurlijk te lijf. 

- Het openlijk conflict 
 
 

Om over na te denken 
In welk conflict was je zelf betrokken? Welk conflict heb je zien gebeuren? Wat was de 
oorzaak? Hoe is het ontstaan? Wat had je kunnen doen om het te voorkomen? 
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Ontdekken en werkbaar maken van een conflict 
 
Het is van cruciaal belang om conflicten in een vroeg stadium te ontdekken en aan te 
pakken.  
Men moet dus alert zijn op symptomen, zoals ruzie, pesterijen, afname kwaliteit en kwantiteit 
van een afdeling. 
 
Het werkbaar maken van een conflict vereist een bepaalde houding: 

• Meningsverschillen zijn op zichzelf noch goed noch slecht; wat eruit voortkomt is van 
belang; 

• Er zijn altijd verschillende manieren om een zaak te bekijken en geen daarvan is 
alleen zaligmakend. 

• Gaat het om feiten en hun interpretatie; draag zoveel mogelijk en hetzelfde 
feitenmateriaal aan. 

• Gaat het om doelstellingen; toets de verschillende doelstellingen en probeer te 
integreren. 

• Gaat het over methoden; zoek een bruikbare methode nadat de gezamenlijke 
doelstelling is geformuleerd. 

• Gaat het over waarden; ga na welke relevant en niet relevant zijn. 
 
 

Om over na te denken: 
Met welk bovenstaande oorzaken van een conflict heb je te maken gehad? Hoe ben je er 
mee omgegaan? Kon het opgelost worden? 

 
 
 
 
 
Conflict en conflicthantering 
 
Conflicten ontstaan door verschillende 
- wensen 
- gevoelens 
- doelen 
- behoeften 
- waarden 
- opvattingen 
Er is sprake van polarisatie. 
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Soorten conflicten: 
 

• Individuele problemen (person in conflict of interest) 
 

a. Interpersoonlijk; tussen 2 of meer personen 
b. Intrapersoonlijk; binnen 1 persoon 
c. Intergroeps; tussen 2 of meer groepen 
d. Intragroeps; binnen een groep 
e. maatschappelijk conflict; tussen groeperingen 

 

• Organisatorische problemen:  
 

a. Instrumenteel; hiërarchische verhoudingen, structuur, prestatie worden geblokkeerd 
b. Sociaal-emotioneel; intrige, vooroordeel 
c. Onderhandelingsconflict 
d. Machts- of afhankelijkheidsconflict 

 
 

Om over na te denken: 
Kijk naar je werkomgeving en probeer te zien waar conflicten kunnen ontstaan. Wat zou je er 
nu al aan kunnen doen? 

 
 
 
 
Stijlen van conflicthantering 
 
Het is niet juist ervan uit te gaan dat er maar twee mogelijkheden zijn: 
- De conflictbenadering. 
- De harmoniebenadering 
 
Er zijn meer varianten denkbaar. 
 
In conflictsituatie kan men zich laten leiden door: 
- De zorg voor de relatie. 
- De zorg voor het (eigen) resultaat. 
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Menselijke gedragingen in een conflictsituatie 
 
Gedrag in een conflictsituatie: 
 
- Ergernis 
 
- Agressie 
 
- Ontkenning 
 
- Regressie (zich hulpeloos opstellen) 
 
- Stereotypie (bijna apathische klachtenherhaling) 
 
- Apathie (helemaal niet meer reageren) 
 
 
 
Benadering: 
 
- De emotionele weg 
 
- De rationele weg 
 
- Gewoon doen 
 
 

Om over na te denken: 
Wat voor gedrag toon je zelf in een conflict? Ben je jezelf daar bewust van? 
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De rol van de manager in een conflictsituatie 
 
 
De manager zal zich steeds moeten afvragen: 
 

• In hoeverre is het conflict van betekenis (lost het probleem zichzelf op, zonder te 
escaleren) 

• Kunnen de partijen het conflict zelf oplossen (handelend optreden in plaats van de 
ogen sluiten) 

• Moet de manager ingrijpen (serieuze aanpak, oplossingen zoeken) 
 
 
Een neutrale, belangstellende derde kan de rol van arbiter op zich nemen. 
 

• Hoort elke partij met als doel de situatie te herformuleren. 

• Na de operationele formulering helpen bij de omschrijvingen van de wensen van de 
partijen. 

• Dan is duidelijk welke voor- en nadelen te verwachten zijn en zal er een mogelijkheid 
worden gezocht om zoveel mogelijk voordelen te krijgen en zo weinig mogelijk 
nadelen. 

 
Conflict Grid van Blake en Mouton 
 
Forceren of doordrukken   = eigen belang 

 
Probleemoplossend onderhandelen  = samen oplossen 

 
Gladstrijken     = toedekken, toegeven 

  
Ontlopen     = conflict niet aanpakken 

  
Compromis     = het verschil delen 
 
Alles hangt af van de waarde die de relatie of het resultaat heeft voor elk van de partijen. 
Er zal telkens weer keuze gemaakt moeten worden voor welke stijl men kiest.  
 
 
 

Om over na te denken 
Ben je zelf manager en welke rol herken je? Hoe geeft jou leidinggevende dit vorm? 

 
 
 
 


