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Conflict als hulpbron in de zoektocht naar verbinding 

 

Denken over confl ict 
Waar denken wij aan als we denken aan de conflicten in ons leven? Halen we ons dan de 
meest recente conflicten in ons eigen leven voor ogen? Of herinneren we ons de meest 
tragische gebeurtenissen in het afgelopen jaar? Of denken we aan nationale en 
internationale spanningen? 

Ons denken is gevormd 
Hoe wij denken over conflicten heeft voor mij alles te 
maken met onze ervaringen in het leven, hoe we gevormd 
zijn en daarmee hoe ons denken gevormd is. Wij zien de 
wereld door onze persoonlijke bril en geven vanuit dit 
perspectief betekenis aan alles wat op ons pad komt.	 

Zo kom ik zelf uit een gezin waarin mijn ouders vaak het hart op de tong hadden liggen. Ik 
ervoer dat als overweldigend als kind zijnde. Het had mij ook anders kunnen raken. Ik zou dit 
gedrag voorbeeld overgenomen kunnen hebben, maar deed dit niet. Ik worstelde met de 
conflicten binnen ons gezin en binnen de familie. De indruk die daaruit voor mij ontstond 
was dat je maar beter geen conflicten kon hebben, deze beter kon vermijden, ontlopen, 
ontkennen en het liefst voorkomen. 

Persoonlijk zette dit mij op een pad waarin ik “beter in conflicten” wilde worden. En omdat 
het idee van conflict mij ook meteen deed denken aan gelijk of ongelijk hebben, recht en 
onrecht was de logische conclusie en volgende stap een studie Nederlands Recht. 

Confl ict en werk 
Ik heb na mijn studie zo’n 15 jaar in het arbeidsrecht gewerkt als bedrijfsjurist en hoofd 
juridische zaken. Een enorm waardevolle ervaring want als je meer over conflicten wilt leren 
kun je er maar beter je werk van maken.  

Ik zag mensen die samen werkten en ik zag ook mensen die 
conflicten hadden Dat kwam onder verschillende noemers 
voor. Andere belangen hebben, verzuiling, eilandjes vormen 
binnen een bedrijf, competitie, elkaar beconcurreren, elkaar 
negeren, regelgeving, handhaving, contractbreuk, 
wanprestatie, maar ook in de vorm van (organisatie-) 
ontwikkeling, reorganisatie en verandering etc. Dit kwam 
allemaal binnen de context van regulier werk voor. Conflict 

was dus aan de orde van de dag. 

Daarnaast waren er nog de individuele conflicten. Collega’s die elkaar in de haren vlogen, 
mensen die zich ten onrechte ziek melden of zich zaken toe-eigenden.  

Confl ict-cultuur 
Maar tot mijn grote verbazing ging het niet alleen om de feiten, maar hing het ook heel erg 
van de bedrijfscultuur en de regio af hoe er met conflicten werd omgegaan. Zo bleek een 
afstand van zo’n 160 km een groot verschil uit te kunnen maken in hoe er met conflicten 
werd omgegaan. Het recht werd overal hetzelfde geacht maar de ideeën over 
rechtvaardigheid liepen nogal uiteen als ik alleen al keek naar de verschillen tussen Arnhem 
en Maastricht bijvoorbeeld.  
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In het zuiden werd veel meer met de mantel der liefde bedekt, maar men was daardoor 
minder direct en er werd meer onder de mat geschoven waardoor weer andere problemen 
ontstonden dan in bijvoorbeeld in het noorden.  

Later toen ik steeds meer ging reizen en mensen in andere landen sprak, 
bleken deze verschillen nog groter te kunnen zijn. In haar boek The 
culture Map beschrijft Erin Meyer1 hoe cultuurverschillen relaties 
beïnvloeden en tot verwarring en conflict kunnen leiden terwijl iedereen 
de beste bedoelingen heeft. Zo is het voor Chinezen van het grootste 
belang om de onderlinge harmonie te bewaren en wordt een verschil van 
mening nooit direct gecommuniceerd omdat dit gezichtsverlies betekent. 
Amerikanen geven directer feedback maar dan wel in de ‘sandwich-vorm’ 
zodat het niet te hard aankomt.  Fransen, daarentegen, leren op school al 

elkaar openlijk te confronteren in de overtuiging dat een conflict de beste manier is om de 
verschillende standpunten aan het licht te brengen. Hierdoor worden eventuele gebreken in 
een redenering duidelijk en komt men tot de juiste conclusies. Bovendien is het verfrissend 
en bevordert het de creativiteit!    

Het recht reguleert maar lost niets op 
Dit inzicht dat recht en rechtvaardigheid twee heel verschillende ervaringen kunnen zijn 
afhankelijk van wie en waar je bent, werd voor mij belangrijk toen ik 17 jaar geleden het 
juridische achterliet.  

Ik verliet mijn vak om verschillende redenen, maar als ik nu terugkijk met name ook omdat ik 
teleurgesteld was over het recht en wat we als mensen daarmee konden bereiken. Het recht 
lost namelijk het onderliggende conflict niet op. Een echte oplossing is er naar mijn idee pas 
als iedereen het accepteert en tevreden is. Het recht is naar mijn idee een manier waarmee 
we als gemeenschap duidelijkheid over onze gezamenlijk afspraken proberen te geven en 
problemen proberen te voorkomen. Maar wie kent de wet? En is de wet wel zo duidelijk? 
Nee, mijns inziens is de werkelijkheid grillig en steeds veranderlijk. In die zin is de wet nooit 
compleet en loopt altijd achter de feiten aan. Om die reden hebben we er een gerechtelijk 
apparaat aan gehangen om zo eventuele plooien glad te strijken.  

Wat is rechtvaardig? 
Maar is dit dan voor iedereen bevredigend? Nee, zeker niet. Beide 
partijen bij een conflict proberen hun gelijk te halen en in het beste geval 
krijgt de een het wel en de ander niet. En als de beslissing is gevallen is 
het dan ook opgelost? Nee, zeker niet. De partij die gelijk heeft 
gekregen voelt zich gesterkt en de partij die heeft verloren voelt zich 
wellicht verbitterd. Klinkt dit niet bekend? De meeste conflicten leiden 
weliswaar niet tot een rechtszaak maar het denken in termen van recht en 
onrecht, gelijk en ongelijk, goed en fout zit in onze opvoeding 
ingebakken. We denken in winnaars en verliezers, daders en slachtoffers en dit leidt tot de 
gevoelens die daarmee gepaard gaan ongeacht of er een rechtszaak van komt.  

 

 

																																																								
1	Erin Meyer, The culture map, 2015 p. 200, ISBN 978-1-61039-276-1	
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Confl ict in context: een andere ki jk 
Toen ik op een andere manier met mensen ging werken door middel van coaching, training 
en mediation ging ik op een andere manier naar mensen en hun conflict kijken. 

Het conflict dat mensen hebben komt voor in de context van de maatschappij waarin 
mensen leven, waarin zij zijn opgegroeid en gevormd. Het komt voor in de relatie van mens 
tot mens en de verschillen die er tussen individuen zijn. En het komt voor in de beleving die 
het individu heeft bij zijn omgeving en het bewustzijn over zichzelf.  

Wil je de mens en zijn conflict begrijpen, dan is het voor mij noodzakelijk de mens in zijn 
context en in al deze aspecten te zien. Geen mens is een eiland, zei John Donne. 

John Donne: No Man is an Island 
  

No man is an island, entire of itself; 
every man is a piece of the continent, a part of the main. 
If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, 
as well as if a promontory were, 
as well as if a manor of thy friend's or of thine own were. 
Any man's death diminishes me because I am involved in mankind; 
and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee. 
—from "Meditation XVII" 

 

Dit vraagt voor mij om nieuwsgierigheid, geduld, 
inlevingsvermogen en begrip. De puzzel is complex en 
eenieder heeft slechts één of enkele stukjes daarvan in de 
hand.	 

Het gaat voor mij om het begrijpen van systemen die 
boven mensen uitstijgen maar die hen wel bewegen en 
mee kunnen slepen. Het begrijpen van de wordingsgeschiedenis van de mens en dat het 
één een (logisch) uitvloeisel is van het ander, geeft een inzicht in de groei, mogelijkheden en 
de eerstvolgende ontwikkelingsstap.  

Hoe we denken en doen in onze maatschappij creëert een bepaalde cultuur en voedings-
bodem waarin onze kinderen opgroeien en conflicten die later in het leven ontstaan vinden 
wellicht hun oorsprong hier.2 3 

En wil ik de mens en zijn overtuigingen nog dieper begrijpen, dan kijk ik naar zijn innerlijke 
beleving en hoe deze tot stand komt. Dan verken ik niet alleen dat wat hij zegt en weet, 
maar verken ik samen ook zijn schaduw en schijnen we een licht daar waar beperkende 
overtuigingen zijn kwaliteiten onderdrukken en verborgen houden.  

En ik houd er ook rekening met dat een psychoanalytisch model kan helpen innerlijke 
blokkades op te heffen, maar dat het ook zijn beperkingen kent. Het medische idee dat 
indien de patiënt geneest van de kwaal deze vanzelf weer gezond is kun je niet zomaar 
overzetten op het door de mens gecreëerde concept van relaties dat over biologie wordt 

																																																								
2	BBC 2 http://www.bbc.co.uk/mediacentre/proginfo/2017/33/no-more-boys-and-girls	
3	http://www.bbc.co.uk/programmes/p05d9kmg	
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heen gezet.4 Menselijke cellen bezitten alle noodzakelijke informatie om een lichaam 
normaal te kunnen laten functioneren maar mensen worden niet geboren met alle 
vaardigheden die hen helpen binnen de context waarin zij leven goed te functioneren. Je 
bent niet ineens volwassen omdat het probleem met het innerlijk kind nu is opgelost. Tenzij 
nieuwe vaardigheden worden aangeleerd is de kans groot dat oude programmering de 
overhand houdt.  

Het ‘confl ict- idee’ 
Waarin ligt het conflict dan waar de mens mee worstelt? Wellicht is dit 
gelegen in het idee van het ‘conflict’ zelf. Misschien is het probleem dat 
we denken te hebben niet het werkelijke probleem, maar wordt het 
probleem veroorzaakt door de wijze waarop we daarover denken 
(Probleem denken). Wat dat betreft leven we een in een interessante 
tijd, want het idee dat dit zo zou kunnen zijn wordt ons vanuit diverse 
richtingen op een toegankelijke manier aangereikt. Denk bijvoorbeeld 
aan een boekje als “Wie heeft mijn kaas gepikt?5 of het werk van Byron 
Katie “Is het waar?” We zijn ons bewust geworden dat probleemgericht 
denken tot heel ander gedrag kan leiden dan oplossingsgericht denken 
en dat onze ‘mindset’ een grote invloed heeft op wat we samen kunnen bereiken. Dat zien 
we bijvoorbeeld ook terug in Appreciative Inquiry/Waarderend Onderzoeken6. Gezamenlijk 
een positieve insteek kiezen genereert enthousiasme, creativiteit en bevordert groei, terwijl 
geconcentreerd zijn op het voorkomen en oplossen van problemen spanning creëert en 
dodelijk is voor het ervaren van enthousiasme en juist creativiteit en groei doet stagneren. 

Ideaal versus Realiteit 
Toch lijkt mij dit nog steeds een druppel op de gloeiende plaat 
als ik kijk naar de maatschappij waarin we leven. We geloven nog 
sterk in de overtuigingen die we hebben en die passen bij het 
bewustzijn waarin we leven en dat we dagelijks in het nieuws en 
door andere media voeden. Zo geloven we nog in recht en 
onrecht, gelijk en ongelijk en goed en fout en vergeten we dat 
we ieder slechts een stukje van de puzzel in handen hebben.  

Een stukje van de puzzel 
Als ik mij realiseer dat er zoveel is wat ik niet weet, hoe kan ik dan toch aan mijn gelijk of 
ongelijk vasthouden? Doet het recht aan een situatie en een mens als ik dit vanuit een 
absolute gedachte van goed en fout benader? Projecteer ik daarmee niet mijn eigen normen 
en waarden op anderen op een manier die ons mogelijk van elkaar verwijderd houdt? Vraagt 
het weten dat we ieder een stukje van de puzzel hebben niet juist om nieuwsgierigheid en 
tegelijk ook  om bescheidenheid als het gaat over wat de waarheid is? 

Systeemblindheid 
Ik realiseerde mij steeds meer dat we niet uit arrogantie aan onze werkelijkheid vasthouden 
maar dat we in feite blind zijn voor  de context waarin anderen en wijzelf leven. Wij zijn ons 
onbewust van de programmering die we hebben meegekregen, zoals we ons onbewust zijn 
van de zuurstof in een ruimte en pas bij het ontbreken daarvan naar adem snakken  (b.v. 

																																																								
4	Harville Hendrix: Getting the love you want: A guide for couples. 1997 p. 151 ev	
5	Spencer Johnson: Wie heeft mijn kaas gepikt? ISBN 9789047007579 juni 2014	
6	https://www.centerforappreciativeinquiry.net	
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cultuurshock). En omdat we als het ware blind zijn voor onze eigen context zien we pas de 
mogelijkheden en beperkingen als we daar door omstandigheden even uit stappen.  

Systeemtheorie van waarden 
Om die reden ben ik mij gaan interesseren voor onze ontwikkeling als mens en de systemen 
die we creëren om vorm aan onze samenleving te geven. Een voorbeeld van het nadenken 
over organisatievormen is terug te vinden in het bedrijfsleven7. Organisatievormen komen 
voort uit en passen bij de structuur van onze maatschappij. Zo ontwikkelden wij ons van de 
meer primitieve vormen van een stamverband gericht op beter overleven naar meer 
complexe vormen gericht op samenwerking en ontwikkeling in de 21e eeuw.  

Geen stappen overslaan 
Wat soms uit idealisme vergeten wordt is dat je daarbij geen stappen over kunt slaan. Het is 

geen beter product dat je op basis van een plaatje uit kunt kiezen en 
dat dan vervolgens in de praktijk ook goed werkt. Ik grijp dan terug 
naar een oorsprong van het denken in termen van systemen en denk 
dan aan het werk van de Amerikaanse professor in de psychologie 
Clare W. Graves8 over volwassen menselijke ontwikkeling. Op dit 
werk baseren Chris Cowan en Don Beck hun werk dat de naam Spiral 
Dynamics9 kreeg en Ken Wilber10 die het Integrale theorie noemt. 

We ontwikkelen ons als mens en kunnen geen stappen overslaan, ook al kunnen we ons een 
ideale toekomst als Star Trek voorstellen van een klasseloze maatschappij waarin geld geen 
rol meer speelt. We kunnen weliswaar een nieuw (organisatie)model over ons handelen 
plaatsen maar de vraag is of ook ons denken hiermee veranderd is. De praktijk lijkt mij dat 
iedere organisatie de neiging heeft om gelijkdenkenden aan te trekken en andersdenkenden 
af te stoten. We vragen bij een sollicitatie toch ook of je past bij onze bedrijfscultuur en 
maken dat tot voorwaarde? Daarom is diversiteit waarderen en bevorderen ook zo’n kunst, 
omdat je het bewust moet doen en het tegen een onbewuste neiging naar gelijkvormigheid 
ingaat. Bij Spiral Dynamics wordt dit duidelijk als we kijken naar de waarden en normen die 
bij iedere bewustzijnslaag horen. Communicatie tussen de bewustzijnslagen is lastig omdat 
het denken in iedere laag van een andere orde is. Mensen in een specifieke laag houden 
zich aan hun eigen waarden en normen en blijven daarom in die eigen laag. Tussen de lagen 
ontbreekt het aan verbinding. Nieuw bewustzijn ontstaat pas als een andere werkelijkheid de 
eerdere werkelijkheid vervangt waardoor een transitie naar een andere laag mogelijk wordt 
en verbinding kan ontstaan. Dit is naar mijn idee ook de kracht van Appreciative Inquiry 
omdat het de verzuiling, eilandjes en hiërarchische lagen doorbreekt en mensen uit andere 
lagen met elkaar in gesprek komen zodat een nieuwe werkelijkheid kan ontstaan. Dit 
betekent niet noodzakelijkerwijs een doorbraak in de zin van Spiral Dynamics, omdat 
ongeacht de lagen binnen een context, het nog steeds de context kan zijn die mensen in 
bepaald denken gevangen houdt: het idee van goed en fout bijvoorbeeld.   

 

 

																																																								
7	Lean and agile with the Laloux culture model https://vimeo.com/121517508	
8	Clare W. Graves: The never ending quest 2005  http://www.clarewgraves.com	
9	Don Edward Beck Christopher C. Cowan, Uitgever: Altamira, Nederlandstalig 408 pagina's 9789401301411 maart   
   2014	http://www.spiraldynamics.net 
10	Ken Wilber (2001), A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality,   
   Shambhala Publications	
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Confl ict als hulpbron 
Dit brengt mij uiteindelijk bij het onderwerp conflict als 
hulpbron in de zoektocht naar verbinding. In onze cultuur en 
maatschappij krijgen we als kind een voorgeprogrammeerd 
beeld over conflicten mee. Pas als we hier als volwassene ons 
licht op laten schijnen krijgen we in de gaten wat dit in ons 
leven betekent, hoe we er invulling aan geven en hoe het 
onze uitkomsten en doelen bepaalt.  

Wat zou er veranderen als het uitgangspunt werd dat 
conflicten een hulpbron zijn? Wat zou dit betekenen voor jezelf, wat zou dit betekenen voor 
de mensen met wie je werkt? Wat zou dat betekenen voor de maatschappij om ons heen? 

Een nieuw perspectief 
Bij Geweldloze Communicatie op basis van het werk van Marshall 
Rosenberg (foto)11 gaan we uit van een eenvoudige formule om 
helderheid in onze communicatie te scheppen: Waarneming, Gevoel, 
Behoefte en Verzoek. Uitgangspunt daarbij is dat mensen over de hele 
wereld dezelfde behoeften hebben, dat behoeften altijd positief zijn en 
nooit strijdig met elkaar. Dit heeft consequenties voor hoe we naar 
conflicten kijken en er mee omgaan.  

Vanuit het perspectief van Geweldloze Communicatie  gaat het over de 
actie waarmee we invulling aan de behoefte proberen te geven als er 

sprake is van strijd. We noemen deze actie de strategie en dit kan extreem negatief 
uitpakken zoals Rosenberg ook vertelt. Met zijn Joodse achtergrond zegt Rosenberg geen 
bezwaar te hebben tegen de behoefte aan vrijheid, zelfstandigheid, welzijn en groei waarin 
Hitler voor het Duitse volk probeerde te voorzien. Het was de wijze waarop hij daarin 
meende te voorzien, de strategie die ten koste van anderen ging, waartegen hij bezwaar 
maakte. 

Zo geeft het denken in behoeften een andere kijk op de werkelijkheid en schept de 
mogelijkheden voor een dialoog waarin alle betrokkenen erkenning ontvangen voor de 
positieve intentie die achter hun gedrag schuil gaat.   

 dynamiek waaraan iedereen door handelen of nalaten (strategie) deelnam en niemand wilde 
veranderen ... omdat dit in een behoefte voorzag, ook al was de strategie nog zo tragisch en 
ging dit ten koste van de patiënt en het gezin.    

  

																																																								
11	Marshall B. Rosenberg, Uitgever: Lemniscaat, Nederlandstalig 224 pagina's 9789047703617 februari 2011	
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Onze definit ie voor confl ict 
Het Van Dale woordenboek definieert conflict als 1. Strijd, 
2. Verschil van mening. Andere bronnen komen met 
vergelijkbare omschrijvingen: “Een conflict is een verschil 
van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen 
een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die 
onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing 
komen12. Ik denk dat de meeste mensen zich hier wel in 
kunnen vinden. Ik denk ook dat zij door deze bril de 
wereld zien als zij hun conflicten benoemen. Probeer maar plaatjes over conflict in Google te 
vinden en je krijgt een aardig idee hoe wij daar als maatschappij tegenaan kijken.   

De definitie die we voor conflict hanteren bepaalt mijns inziens het denken over dit 
onderwerp en daarmee het gedrag dat we vertonen. Zo hebben professionals een zekere 
kijk op zaken maar kunnen hierdoor ook juist oogkleppen op hebben en andere (oor)zaken 
of mogelijkheden over het hoofd zien. We noemen dit beroepsdeformatie. Werk je 
bijvoorbeeld in het leger dan heb je een bepaalde kijk op conflicten en de middelen om 
daar mee om te gaan.  

Ook als mens zijn we als het ware specialist maar dan van onze eigen beleving. Er kan dan 
net zoiets gebeuren. We noemen dat Confirmation Bias of ’voorkeur voor bevestiging‘. We 
hebben de neiging meer aandacht te geven aan dat wat onze eigen overtuiging bevestigt 
dan dat wat dit tegenspreekt. Zo is dit naar mijn idee bij het concept van het conflict ook zo. 
Ons gelijk over wat een conflict is en hoe daar mee om te gaan wordt iedere dag opnieuw 
door de betekenis die wij aan onze eigen ervaring geven bevestigd. Als je hebt geleerd dat 
een conflict een probleem is dat opgelost of onderdrukt moet worden en je ervaart het door 
de manier waarop je er over denkt als onprettig, dan zal je geneigd zijn om vanuit dit 
perspectief een aanpak te kiezen die daar bij past. Dit wordt nog versterkt als jouw 
omgeving dit ook bevestigt. Je vergeet dan dat het idee van een conflict ook maar een 
concept is en een aanname die tot bepaald handelen leidt. Het resultaat van een beperkte 
kijk op een situatie is ook een beperkt perspectief op de mogelijkheden om daarmee om te 
gaan en daarmee beperkt het ook wat er samen bereikt kan worden. Ben je echter in staat 
om een open vizier te houden dan behoud je je nieuwsgierigheid naar wat mogelijk is. We 
gaan eens kijken of dat lukt. 

Een andere definit ie voor confl ict 
Om een conflict als hulpbron te gaan zien hebben we een andere definitie van het concept 
conflict nodig. Op basis van het idee van Geweldloze Communicatie zou ik zeggen dat een 
conflict ’Een tragische expressie van behoeften is die niet tot onderling begrip en vervulling 
van deze behoeften leidt‘. Deze definitie maakt mij nieuwsgierig naar de positieve intentie 
die achter het gedrag schuil gaat. 

Uitdagender nog is de definitie die ik tegenkwam bij een vorm van herstelrechtgericht 
werken waarmee Dominic Barter met name in Brazilië werkt: Restorative Circles.13 Dit gaat uit 
van een geheel andere definitie van conflict: ’Een uitnodiging om de mogelijkheden van 
elkaar uitsluitende keuzen in een reeds veranderde werkelijkheid te onderzoeken‘. In plaats 
van een conflict als een probleem te zien, iets dat verkeerd is en zo snel mogelijk opgelost 
moet worden, gaan we uit van het leven zoals het is: vol met kruispunten en rotondes.  

																																																								
12	https://www.ensie.nl/redactie-ensie/conflict	
13	https://www.restorativecircles.org	
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Het leven is vol veranderingen en vraagt ons steeds weer opnieuw een keuze te maken. Het 
is de normaalste zaak van de wereld zou je zeggen en we doen dit dan ook veelal 
vlekkeloos. Welke kleren trek je vandaag aan? Wat wil je voor ontbijt? Hoe ga je vandaag 
naar je werk? Wat ga je vandaag doen? We maken wel plannen maar weinig staat volledig 
vast en veel is afhankelijk van het moment. Waar hebben we zin in? Wat vinden we leuk? 
Hoe voelen we ons (ziek of fit)? Waar ligt de prioriteit? Als verandering dan ook op ons pad 
komt nodigt dit ons uit om een nieuwe keuze te maken. Verandering betekent dat de 
werkelijkheid al anders is dan ik dacht. Het is inmiddels een feit en daartegen vechten heeft 
niet zoveel zin. Wel de vraag wat ik daarmee ga doen. Ga ik links of rechts af? Dit zijn elkaar 
uitsluitende keuzen. Hoe eerder ik deze keuze maak, hoe sneller ik weer in mijn behoeften 
kan voorzien. In het kort is dit ook het verhaal van “Wie heeft mijn kaas gepikt?!”14 Als je 
denkt dat je met conflicten om moet leren gaan definieer je waarschijnlijk het conflict nog als 
een probleem. Als je kunt accepteren dat het leven steeds weer om nieuwe keuzen vraagt 
bestaat er geen probleem meer maar zijn er steeds weer nieuwe mogelijkheden. Je gaat 
conflicten verwelkomen omdat het een uitnodiging is om met anderen in dialoog te gaan 
om samen nieuwe mogelijkheden te verkennen. Conflicten worden een hulpbron in je leven 
en nodigen je uit om verbinding met anderen te maken.  

Het nieuwe denken 
Het denken aan conflict in deze nieuwe termen heeft 
een onmiddellijk effect op hoe ik een nieuwe situatie 
benader. In plaats van gesloten blijf ik open. In plaats 
van in de tegenaanval of verdediging te gaan kijk ik 
naar nieuwe mogelijkheden. Dit heeft ook effect op 
hoe ik naar de mensen kijk met wie ik werk. Mensen 
komen met een probleem maar wat ik hoor en zie zijn 
nieuwe mogelijkheden. In mijn werkelijkheid heeft 
iedereen een stukje van de puzzel en een conflict 
biedt alle betrokkenen een nieuw stukje van de puzzel 
aan. Wil je dat het weggaat, probeer je het op te 
lossen, dan negeer je wellicht de informatie die het biedt. Accepteer je het dan geeft het je 
een betere kijk op de werkelijkheid.  

Daarvoor is noodzakelijk dat je de wijze waarop de boodschap tot je kwam weet te scheiden 
van de informatie zelf. We noemen meestal iets een conflict als we het op een of andere 
manier als pijnlijk ervaren. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met de woorden die de 
ander koos. Weten we dit echter van de onderliggende positieve intentie te scheiden, dan 
herkennen we de behoefte die hier achter schuil gaat, hebben we meer informatie en zijn we 
in staat om toch verbinding te maken. 

Praktische toepassing 
Het filosoferen over het idee van een conflict en wat het betekent in de context van het 
individu en onze maatschappij is op zich natuurlijk interessant en ook noodzakelijk, maar 
persoonlijk heb ik ook altijd een grote behoefte aan praktische toepasbaarheid. Wat kan ik 
er mee? Het moet verder komen dan de studeerkamer. Ik zoek dan toepassing binnen mijn 
eigen werk van training, coaching en mediation en natuurlijk ook mijn eigen leven. Het een 
staat niet los van het ander. 

  

																																																								
14	Spencer Johnson: Wie heeft mijn kaas gepikt? ISBN 9789047007579 juni 2014	
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Training 
In training betekent dit vooral dat ik mensen help door 
hen meer puzzelstukjes aan te reiken waardoor ze 
anders naar de werkelijkheid gaan kijken. Ik maak hen 
bewust van belemmerende overtuigingen, blindheid 
voor bepaald gedrag van anderen en van henzelf en 
bewust van hun eigen drijfveren (behoeften).  Daarnaast 
leer ik hen een aantal vaardigheden aan waardoor zij 
oude patronen gaan doorbreken en nieuw en effectiever gedrag gaan vertonen. Ze gaan 
verantwoordelijkheid voor hun eigen werkelijkheid nemen, leren grenzen aan te geven en te 
respecteren, maken meer gebruik van samenwerking om hun doelen te bereiken en 
gebruiken conflict als hulpbron om hun leven richting te geven. Ze gaan soepeler met hun 
context om. 

Coaching 
In coaching help ik mensen vooral persoonlijke obstakels te overwinnen, innerlijke conflicten 
op te lossen en ook hier om met conflict als hulpbron in de zoektocht naar verbinding om te 
gaan. In dit geval de verbinding met delen van zichzelf te maken die werden afgewezen en 
in de schaduw waren geraakt. Het conflict met de context buiten het individu is voor mij een 
spiegel voor de innerlijke beleving en het is naar mijn idee de beweging van binnenuit naar 
buiten waardoor mensen na zelf in het reine te zijn gekomen ook weer verbinding met hun 
omgeving kunnen maken. Ook dan is het aanleren van nieuwe vaardigheden een instrument 
om effectief en verbindend met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. 

Mediation 
Wat ik mediation noem is meer dan conflictbemiddeling. 
Het gaat er mij niet om een conflict op te lossen door 
betrokkenen een compromis te laten sluiten. De insteek 
die ik kies hangt af van de situatie en kan een 
combinatie van herstelgerichte processen zijn.  

Bij herstelgerichte processen gaat het er voor mij primair 
om om de verstoorde relatie te herstellen, meer nog dan 
om het conflict, de situatie of het verschil van inzicht op 

te lossen. Als gemeenschap en maatschappij kunnen we niet goed functioneren als de 
relatie met elkaar verstoord is. Dit zien we iedere dag weer om ons heen. De dialoog 
ontbreekt en politieke compromissen of punitieve reacties op incidenten vergroten eerder 
het ervaren gat tussen betrokkenen dan dat we dit juist te dichten. Bij een herstelgerichte 
benadering neem ik daarom weliswaar het onderwerp als ingang om de dialoog met elkaar 
aan te gaan, maar richt ik mij als begeleider van het proces vooral op het herstellen van de 
relatie. Ik doe dit wederom door het aanreiken van puzzelstukjes waardoor betrokkenen 
elkaar in een ander daglicht gaan zien. Het is dit generatieve proces waardoor alle 
betrokkenen nieuwe mogelijkheden ontdekken om met de gewijzigde omstandigheden om 
te gaan. De term mediation kies ik voor de herkenbaarheid maar is voor mij niet meer dan 
een label. 
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Puzzelstukjes 
Actief luisteren15, reflectief luisteren (ook gebruikt in Motiverende 
Gespreksvoering/ Motivational Interviewing16), parafraseren, 
spiegelen, LSD (Luisteren Samenvatten, Doorvragen), dit zijn voor 
mij vergelijkbare manieren om mensen te helpen een beter 
begrip van zichzelf te krijgen en begrip tussen elkaar te creëren. 
Het denken in puzzelstukjes is een manier die iedereen kan 
begrijpen en dat een initiële drempel van ongemak in een 
onbekend proces waarbij een conflict het onderwerp is kan 
helpen overwinnen. Het denken in puzzelstukjes helpt mij ook persoonlijk om open te staan 
voor andere of nieuwe inzichten en houdt mij bescheiden als het gaat om mijn eigen gelijk. 
Zo staat actief luisteren bij een proces als Appreciative Inquiry weliswaar niet op de 
voorgrond maar het proces van Appreciative Inquiry levert wel enorm veel puzzelstukjes op 
waardoor mensen zich meer met elkaar verbonden voelen.                 

Aan de hand van een door hem aangepaste Boeddhistische parabel maakte Marshall 
Rosenberg een mooie vergelijking hierover het kader van Geweldloze Communicatie.17  

In de parabel wil een monnik water oversteken maar vond geen brug of boot. Hij maakte 
daarom zelf een vlot. Maar wat deed hij daarmee eenmaal aan de overkant aangekomen? 
Sleepte hij het met zich mee of liet hij het achter? Zo kijkt Rosenberg ook naar zijn methode 
van Geweldloze Communicatie. Ieder concept, ieder proces of iedere techniek is een middel 
om bij ons doel te komen en daarmee nuttig maar het wordt een belasting als we het daarna 
niet los kunnen laten en er dwangmatig aan vasthouden. Iedere techniek kan ons helpen om 
een plaatje compleet te maken maar ons in de weg staan als we het gevonden puzzelstukje 
of de techniek belangrijker maken dan het resultaat. Als we in debat raken over wie gelijk 
heeft of welke techniek beter is, dan zijn we weinig opgeschoten. Zo kijk ik dan ook naar de 
hulpbronnen die ik gebruik om mijn doel te bereiken. 

																																																								
15	Carl Rogers and Richard Farson coined the term "active listening" in 1987 in their paper of the same title 
published in the journal, “Communicating in Business Today.” They write, "Active listening is an important way to 
bring about changes in people. Despite the popular notion that listening is a passive approach, clinical and research 
evidence clearly shows that sensitive listening is a most effective agent for individual personality change and group 
development. Listening brings about changes in peoples’ attitudes toward themselves and others; it also brings 
about changes in their basic values and personal philosophy. People who have been listened to in this new and 
special way become more emotionally mature, more open to their experiences, less defensive, more democratic, 
and less authoritarian."	
16	William R. Miller Stephen Rollnick: Motiverende gespreksvoering, ISBN 9789075569704 mei 2014	
17	I’ve altered a Buddhist parable that relates to this question. Imagine a beautiful, whole, and sacred place. And 
imagine that you could really know God when you are in that place. But let’s say that there is a river between you and 
that place and you’d like to get to that place but you’ve got to get over this river to do it. So you get a raft, and this 
raft is a real handy tool to get you over the river. Once you’re across the river you can walk the rest of the several 
miles to this beautiful place. But the Buddhist parable ends by saying that, “One is a fool who continues on to the 
sacred place carrying the raft on their back.” 
Nonviolent Communication is a tool to get me over my cultural training so I can get to the place. It’s not the place. If 
we get addicted to the raft, attached to the raft, it makes it harder to get to the place. People just learning the 
process of Nonviolent Communication can forget all about the place. If they get too locked into the raft, the process 
becomes mechanical. 
Nonviolent Communication is one of the most powerful tools that I’ve found for connecting with people in a way that 
helps me get to the place where we are connected to the Divine, where what we do toward one another comes out 
of Divine Energy. That’s the place I want to get to. Marshall B. Rosenberg https://www.cnvc.org/learn-
online/spiritual-basis/spiritual-basis-nonviolent-communication 
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Het denken in termen van puzzelstukjes heeft ook invloed op de houding die ik tegenover 
mensen met wie ik werk aanneem. Ik stel mijzelf niet op een voetstuk noch laat ik toe dat 
anderen dit doen. Het schept verwachtingen over een uitkomst waar ik geen zeggenschap 
over heb. Ik zie mijzelf enkel als Trainer, Coach of Mediator in de zin van de vaardigheden 
die ik meeneem. Ik ken noch het plaatje noch de puzzelstukjes die ontbreken. Zij aan zij ga ik 
met mensen het avontuur aan op zoektocht naar de puzzelstukjes die zij nodig hebben om 
een volledig beeld te krijgen. Dat vraagt om nieuwsgierigheid en ook het loslaten van een 
zekere uitkomst of het al ingekleurd hebben van wat moet volgen. Het proces dat ik gebruik 
is een instrument dat helpt en dat ik gebruik zolang het zijn dienst bewijst.  

Hoe ik met dat instrument omga is bepalend voor wat ik 
daarmee kan bereiken. Hoe losser ik het vasthoud, hoe 
meer er mogelijk is. Ik volg daarbij de ervaring van mijn 
cliënt op de voet in plaats van richting aan te geven 
zoals dat bij het Montessori onderwijs18 ook het geval is. 
Gebruik ik de metafoor van een zaadje, dan vertel ik een 
zaadje ook niet hoe het moet groeien maar voed ik het 
zodat de omstandigheden daartoe zo optimaal mogelijk 

zijn. Het idee dat ik ondersteun in plaats van dat ik corrigeer maakt al dat ik een geheel 
andere insteek kies. Ik start met het idee dat wellicht alles precies is zoals het moet zijn als ik 
de hele context van biologische/medische factoren, ervaringen uit het verleden, kwaliteiten, 
opleiding en vaardigheden, cultuur en maatschappij meeneem.  

Als ik denk aan mijn positie als trainer, 
coach en mediator hou ik ook altijd 
rekening met wat ik leerde van het Sociale 
Discipline model van Wachteld en 
McCold19 dat wordt gebruikt als basis voor 
vormen van herstelgerichte benaderingen: 
"Mensen voelen zich gelukkiger, zijn meer 
coöperatief en productief, en er is meer 
kans op positieve verandering in hun 
gedrag, wanneer zij die een gezagspositie 
bekleden dingen met hen doen, in plaats 
van hen dwingen of dingen voor hen 
doen." 

																																																								
18	“Follow the Child.” This last one is an important one. It’s something Montessori teachers say to each other and to 
parents—not to the child. We often remind each other to “follow the child,” to trust that each child is on his or her 
own internal developmental timeline, that he is doing something for a reason. 
This reminds us to search for the reason behind the behavior. It reminds us that not all children will be walking by 
one or reading by four—they haven’t read the books and couldn’t care less about the milestones they are “supposed 
to” reach. 
Following the child means remembering that each child is unique and has his own individual needs, passions, and 
gifts, and he should be taught and guided accordingly. https://www.mother.ly/child/7-key-phrases-montessori-
teachers-use-and-why-we-should-use-them-too-#close	
19	The fundamental unifying hypothesis of restorative practices is that “human beings are happier, more cooperative 
and productive, and more likely to make positive changes in their behavior when those in positions of authority do 
things with them, rather than to them or for them.” This hypothesis maintains that the punitive and authoritarian to 
mode and the permissive and paternalistic for mode are not as effective as the restorative, participatory, engaging 
with mode (Wachtel, 2005). https://www.iirp.edu/what-we-do/what-is-restorative-practices/defining-restorative/13-
social-discipline-window en https://www.iirp.edu/pdf/Defining-Restorative.pdf 	
	



  Lezing symposium Ver. Contextueel Werkers 3 nov.  2017 
                                                                                                                                                    

	
	

        © Govert van Ginkel | www.govertvanginkel.nl | Verbeter je communicatie, verbeter je leven! 

	

13 

Tot slot 
Het conflict is geen probleem maar een hulpbron om inzicht in de situatie te krijgen en 
eenmaal begrepen kunnen van hieruit nieuwe mogelijkheden worden gegenereerd. Elkaar 
beter begrijpen schept al een diepere band en een gevoel van verbondenheid. Niet dat 
hiermee alles al geklaard is maar het maken van de verbinding is eigenlijk een voorwaarde 
om samen verder te kunnen komen. Soms kan een vriendelijke knipoog in een moeilijke 
situatie al voldoende zijn!        

Als we verbinding nastreven zal geweldloosheid volgen.  

– mr Govert van Ginkel 3 november 2017    

 

 

Stephen Grel let:  "We shall pass this way on Earth but once, 

if there is any kindness we can show, or good act we can do,  

let us do it now, for we will never pass this way again.	


