
OPLEIDING MANAGEN VAN CONFLICTEN 
- Leren oplossen van conflicten en interpretatieverschillen –

Handelen in de geest van  

de Marktvisie

Opleiding bestaande uit 2 blokken: 

* 24-uurssessie: 11 - 12 april 2019  (middag/avond/overnachting/ochtend) 
* Dagsessie: 17 april 2019 (ochtend/middag)

Hotel Bergse Bossen - Driebergen

Wegens succes 

herhaald

Aanmelden

https://goo.gl/forms/n2oVGOtkDchtYRp92
https://goo.gl/forms/Gbwg2Wdx1PvtY1Yp1


Tijdens de opleiding ‘Managen van conflicten in de geest van 

de Marktvisie’ leert u een conflictresistente samenwerking 
te organiseren. Onder conflictresistent verstaan we de com-

petenties om niet alleen uw conflicthanteringsvaardigheden 

te vergroten, maar ook het kunnen creëren van een omgeving 

waarin conflicten worden voorkomen, door:

 è het juiste juridische kader te hanteren

 è een passende governance af te spreken om conflict en 

verschil tijdig en oplossingsgericht te managen 

 è key spelers kennis te geven over hun eigen gedrag en de 

impact daarvan op conflicten

 è professionals elementaire vaardigheden bij te brengen 

om oplossingen te vinden met behoud van een goede 

relatie 

De opleiding is bedoeld voor professionals, werkzaam in bouw- 

en infraprojecten, uit zowel de publieke als private sector (dus 

zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) zoals:

 è Contractmanagers

 è Projectmanagers

 è Projectdirecteuren

 è Leden van IPM-teams

Deelnemers aan onze opleidingen zijn o.a.:

Professionals in bouw- infraprojecten worden in hoge mate geconfronteerd met interpretatieverschillen, dilemma’s en andere vor-

men van conflict. Het niet goed managen van deze conflictsituaties leidt tot irritatie, stagnatie, lange doorlooptijden en kosten; 
daarbij loopt de relatie vaak ook een deuk op. Het is daarom zaak om snel en constructief tot passende oplossingen te komen 

die voor alle betrokkenen werkbaar zijn en een WIN-WIN opleveren. Dit vraagt om professionals die een en ander in goede banen 

kunnen leiden, iets waar u in deze opleiding mee aan de slag gaat. U ontwikkelt de benodigde vaardigheden en krijgt inzicht in hoe 

u in conflictsituaties dient te reageren en handelen.

Inleiding & Achtergrond

Voor welke professionals?Leerdoelen

Donderdag 11 april 2019 

Intro
 ■ 12:00 Ontvangst, kennismaken  

en gezonde lunch  
 ■ 12:45 Introductie ‘Managen van 

conflict’ 

Juridisch
 ■ 13:45 Juridisch instrumentarium bij 

conflictmanagement 
door Krista Willems  & Jamaal  
Mohuddy (Juristen)

In dit deel behandelen Krista Willems en Jamaal Mohuddy wat je af-
spreekt in contracten om (potentieel) conflict goed te managen. Welk juri-
disch instrumentarium staat tot beschikking en hoe manage ik mijn juridi-
sche afdeling om conflicthantering op te nemen in contracten? Vanuit hun 
expertise in de projectontwikkeling zullen uiteenlopende bouwgeschillen 
behandeld worden (gebreken, wijzigingen, meerwerk, stagnatieschade, 
etc.) en wordt ingegaan op hoe in deze situaties een door alle partijen 
gedragen oplossing gevonden kan worden.

Het Programma: blok 1



Psychologie
 ■ 17:30 Psychologisch inzicht bij  

conflict
 door Jaap Schaveling  
(Organisatiepsycholoog) 

 ■ 20:00 Diner 

Vrijdag 12 april 2019

 ■ 07:30 Ontbijt
 ■ 08:00 Inspiratiewandeling  

(afronding 10 oktober) 

Houding en gedrag/ operationalisatie 
 ■ 09:00 Creëren van een conflictresistente 

omgeving  
door André Salomonson  
(Samenwerkingsarchitect) 

 ■ 12:30 Afsluiting & Lunchpakket

Woensdag 17 april 2019

Intro
 ■ 09:00 Ontvangst
 ■ 09:30 Introductie 

Vaardigheden en Inzicht 
 ■ 10:00 Inzicht in mijn eigen handelen  

in een samenwerkingsconflict 
door Elsbeth Snieders 
(Arbeidsmediator) 

 ■ 12:30 Lunch

 ■ 13:30 Vaardigheden bij conflict en 
interpretatieverschillen 
door Elsbeth Snieders 
(Arbeidsmediator) 

 ■ 16:30 Afsluiting & Borrel

Als in een samenwerkingsomgeving een conflict voorkomt, ligt de oplossing 

hiervoor vaak op het relationele en culturele vlak binnen de organisatie: hoe 

richt je de sociale interactie binnen je samenwerking zo in dat een conflict 

voorkomen of, indien het toch voorkomt, adequaat opgelost kan worden? 

Jaap Schaveling gaat in op de psychologische aspecten die ten grondslag lig-

gen aan conflicten en hoe mensen vanuit deze theorie conflictresistent wor-

den.

Samenwerken gaat over vertrouwen. Dit wekt de illusie dat het om perso-
nen gaat terwijl het in werkelijkheid om complexe systemen gaat waar deze 
personen onderdeel van uitmaken. Hoe creëer ik een positieve en effectieve 
omgeving om verschil en conflict naar gedragen oplossingen te dirigeren? 
André Salomonson laat de deelnemers van dit blok zien hoe dit aangepakt 
kan worden.  

In dit blok wordt dieper ingegaan op het individu binnen een samenwer-
kingsconflict. Het eigen handelen in een conflictsituatie wordt onder de loep 
genomen met behulp van de Conflict Dynamic Profile, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen destructief en constructief handelen. Door middel van 
reflectie op het eigen handelen en het inzetten van constructieve vaardig-
heden en technieken leert men een (potentieel) conflict te de-escaleren. 

In dit laatste blok worden de verschillende vaardigheden en technieken be-
handeld en geoefend. Aan de hand van Sherod Miller’s Information wheel® 
krijgen deelnemers inzicht in de verschillende facetten die bij een conflictsi-
tuatie een rol spelen. Door dit inzicht, een beter begrip van het eigen hande-
len en kennis en kunde van de verschillende vaardigheden en technieken die 
kunnen worden ingezet, zijn deelnemers na de training in staat bewuster en 
constructiever met (potentiële) conflictsituaties om te gaan en daardoor vele 
malen effectiever in verschillende samenwerkingsverbanden.

Het Programma: blok 2



Krista Willems 
(AKD)

Krista maakt deel uit van de 

vakgroep Bouw & Vastgoed 

en houdt zich met name be-

zig met het privaatrechtelijk 

bouwrecht en projectont-

wikkeling. Ze heeft ervaring 

met het adviseren in en pro-

cederen over uiteenlopende 

bouwgeschillen (wijzigin-

gen,stagnatieschade) en rui-

me kennis omtrent de diver-

se in de bouw gebruikelijke 

voorwaarden. Krista bege-

leidt projectontwikkelaars, 

gemeenten en aannemers 

bij de contractvorming.

Jaap Schaveling  
(Nyenrode) 

Jaap is werkzaam bij Ny-

enrode Business Universi-

teit als associate professor 

Leadership & Cooperation. 

Vakgebied: samenwerken/ 

leiderschap op team, or-

ganisatie- en inter-organi-

satieniveau. Onderzoek: 

multi-party situaties, in-

ter-teamprocessen en 

higher order skills. Publicist 

van vele artikelen en boe-

ken zoals: Systeemdenken, 

Tijdelijk Leiderschap, Suc-

cesvol organisaties ontwik-

kelen. 

André Salomonson  
(ResetManagement) 

André is Managing Partner 
van ResetManagement en 
is daarnaast (mede)-op-
richter van de Academie 
voor Samenwerken en Pro-
fessionals in PPS. Hij richt 
zich op het inrichten van de 
processen en de uitvoering 
daarvan in samenwerkings-
verbanden. 

 è Kosten voor de totale opleiding bedragen € 1.795,- (ex 21% btw) per persoon. Alle kosten, inclusief maaltijden en over-

nachting (in het geval van de 24-uurssessie), zijn hierbij inbegrepen. 

 è Aanmelden geschiedt door het inschrijfformulier in te vullen (klik hier). Na aanmelding ontvangt u van ons een schrifte-

lijke bevestiging en factuur. 

 è De maximale groepsgrootte bedraagt ca. 12 personen. Er geldt een ‘first come- first served’ principe 

 è Als u zich samen met een collega of relatie tegelijkertijd aanmeldt, krijgt u 10% korting per persoon op de opleidingsprijs. 

Bij 3 deelnemers is deze korting 20% per persoon. Bij meer deelnemers kan een in-houseopleiding interessant zijn; infor-

meer bij ons naar de mogelijkheden.
 è Tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Daarna brengen wij het volledige be-

drag in rekening, maar kunt u uiteraard wel een collega/representant van uw organisatie in uw plaats laten deelnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Acade-

mie voor Samenwerken, ‘De Kosmos’, Driebergseweg 2 3703 JB  Zeist, tel: 030-

3039760, info@ppsnetwerk.nl

Docenten

Aanmelden/ Kosten

Contact

Is voortgekomen uit de wereld van publiek-private samenwerkingen waarin bleek dat, nadat partijen vol goede moed waren be-

gonnen met projecten, deze in de praktijk te maken kregen met onvoorziene ‘vastlopers’.

Nadat duidelijk werd waardoor deze problemen optraden, is in de loop der jaren veel ervaring met het ‘repareren’ (en voorkomen) 

van deze vastlopers opgedaan. Als docenten treden specialisten met aantoonbare praktijkervaring op. Begonnen in de wereld van 

de bouw en infra, breiden de activiteiten van de Academie zich inmiddels uit naar andere segmenten: de problematiek (en het 

oplossingsrepertoire) blijkt universeel.

Academie voor Samenwerken

Elsbeth Snieders  
(Result Mediation) 

Elsbeth is mediator en trai-
ner bij Result Mediation. 
Samenwerkingsgeschillen 
in de breedste zin van het 
woord, rekent zij tot haar 
werkterrein. Zij heeft als 
mediator, trainer/coach en 
project-, en lijnmanager 
gewerkt in binnen- en bui-
tenland en in de publieke 
en private sector (oa bij de 
Subordinate Court in Sin-
gapore, de Nederlandsche 
Bank en General Electric 
Company). 

Krista Willems & Jamaal 
Mohuddy  

(AKD) 

Krista maakt deel uit van de 

vakgroep Bouw & Vastgoed 

en houdt zich o.a. bezig 

met het privaatrechtelijk 

bouwrecht en projectont-

wikkeling. Ze adviseert in 

en procedeert over uiteen-

lopende bouwgeschillen. 

Jamaal houdt zich bezig 

met het omgevingsrecht en 

adviseert bij geschillen om-

trent bestemmingsplannen 

en omgevingsvergunningen 

voor bouwprojecten, en de 

daaruit voortkomende scha-

de.

https://goo.gl/forms/Gbwg2Wdx1PvtY1Yp1

