METHODIEKEN
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Conflict

...geproefd

It’s a part
of life
Stel je voor: je hebt als coach een opdracht aangenomen
om een team te coachen. Deze groep draait best goed, maar
het creatieve proces wil niet op gang komen. Vol goede
moed ga je naar de eerste bijeenkomst met het team.
Na een korte introductie komt al snel aan het licht dat het
team bestaat uit los zand. Er zijn veel onuitgesproken
conflicten, die niet worden uitgesproken om de goede
vrede te bewaren. Of, zoals een medecursist van deze workshop het zo mooi verwoordde: “de terreur van de harmonie”.
Nu ben jij aan zet als coach: hoe ga je om met de conflicten?
De voorbereiding
De dag van de workshop kent een vroege
start. Ik ga met het openbaar vervoer naar
hartje Amsterdam: de trainingslocatie is op
de Brouwersgracht. Een schitterend grachtenpand, van binnen keurig gerenoveerd
met behoud van oude details. Een perfecte
locatie voor het houden van trainingen en
workshops. Bij binnenkomst word ik welkom geheten door Mechel Mangelmans en
Pieta Verhoeven, de trainsters. Onder het
genot van een heerlijk bakje koffie maak
ik kennis met hen en met medecursist Willem Roding, eigenaar van bureau Spiff en
van het pand waar de training gehouden
wordt. Iets na negenen zijn alle deelnemers
aanwezig en in een ontspannen sfeer
begint de workshop, na een kort introductierondje.

Pieta Verhoeven geeft tips en handvatten

De trainers
De workshop Conflictmanagement, succesvol interveniëren bij conflicten voor
trainers en coaches, geeft trainers en
coaches inzicht in het omgaan met conflic-

Tijdschrift voor Coaching december nr. 4 2009

methodieken_12_09.indd 71

ten. Een workshop opgezet door Mechel
Mangelmans en Pieta Verhoeven. Pieta is
senior trainer, heeft in 2001 haar opleiding
tot mediator voltooid en is gecertificeerd
door het Nederlands Mediation Instituut.
Sindsdien is het omgaan met conflicten
een substantieel onderdeel van haar werk
geworden. Mechel Mangelmans is trainster
en gecertificeerd coach. Haar ervaring met
conflictbemiddeling heeft ze opgedaan
tijdens haar jarenlange werkzaamheden
als teamcoach.
Het conflict
De workshop begint met een inventarisatie: wat doet een conflict met ons? Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen zelf
in conflict staan of als coach een conflict
begeleiden. Onprettige gevoelens, verdriet,
hartkloppingen en teleurstelling zijn woorden die naar voren komen. De uitkomsten
van de inventarisatie zijn niet verrassend
en voor iedereen herkenbaar. Met dit als
basis volgt een klein deel theorie over de
verschillende stijlen van conflicthantering
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Mooie rustieke locatie, trainster Mechel en cursist Willem

z
en de verhouding daarin tussen zorg voor
de relatie en zorg voor het resultaat. Tevens
komen verschillende soorten conflicten
aan bod, aangevuld door praktijkvoorbeelden van de deelnemers.
Managen van conflicten
Natuurlijk leidt deze workshop je niet op
tot mediator. Doordat je echter enkele
basisregels van mediation leert gebruiken,
kun je in de praktijk als coach toch met
conflicten aan de slag.
Om met een conflict om te gaan, moet je
eerst weten wat er speelt. Denk aan ver-

heid. Het was leuk om gedeeltes van mijn
eigen vak op een andere manier toegepast
te zien. Bijvoorbeeld de nadruk op de verschillende wereldbeelden, de beleving en
de behoefte die erachter schuilt. In de NLP
ga je dan op zoek naar de waarden, het
herkaderen en het chunken. Om maar eens
iets te noemen.”
Oefening baart kunst
De workshop kent een gezonde verhouding tussen theorie en praktijk. Na de
theoretische uiteenzetting volgt een eerste
oefening in herformuleren: dat wat wordt

Als de schuldvraag is verdwenen,
is er ruimte voor de groei
schillende standpunten en belangen, angst
voor gezichtsverlies, weerstand tegen
veranderen of verlangen naar het betere
verleden. De conflictbemiddeling richt zich
op het proces en niet op de inhoud. Zoals
Pieta zei: “Als de schuldvraag is verdwenen,
is er ruimte voor de groei.” Bij de uitgangspunten voor bemiddeling is het van belang
dat je denkt in mogelijkheden, altijd op
zoek bent naar een deur in de muur. Zaken
normaliseren, geen oplossingen geven
en denken in mogelijkheden zijn ook
eigenschappen van het vak van coach. In
de rol van bemiddelaar zijn veel raakvlakken te vinden met coaching, maar ook met
bijvoorbeeld NLP. Zoals Simone Konigs van
Momentum het verwoordt: “Ik werk veel
met NLP en het verbaasde me hoeveel dit
ook wordt toegepast in de Mediation. Dit
heeft natuurlijk ook te maken met de talig-
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gezegd in andere woorden teruggeven,
waarbij je de wens achter de uitspraak probeert te benadrukken. Je kunt bijvoorbeeld
de uitspraak: “Maar wat ik ook zeg, men
luistert toch niet naar mij!”, herformuleren
en teruggeven als: “Dus jij wilt dat men jou
meer aandacht geeft en serieus neemt als
je wat zegt.”
Na deze oefening worden in groepjes van
drie enkele cases behandeld. De eerste
case is een conflict tussen twee vrouwen
over het eigenaarschap van een kat. Direct
in deze oefening merken we het effect van
doorvragen, samenvatten en herformuleren. Zelfs bij korte oefeningen is het resultaat zichtbaar en voelbaar. Later komt een
aantal grotere cases aan bod over onder
andere een scheiding en een teamconflict.
Ook kunnen we een eigen case inbrengen.

Het resultaat: nuttige kennis over
mediation
Een dag onder deskundige begeleiding de
associatie tussen coaching en mediation
ervaren, vult mijn rugzak met extra handvatten en tips. Als coach is me duidelijk
geworden dat mediation een mooi vak is
waar specifieke deskundigheid, karaktereigenschappen en vakkennis voor nodig
is. De inhoud van de workshop biedt een
basis voor het omgaan met conflicten in
coachtrajecten of bijvoorbeeld tijdens een
aanvaring met een cursist in een training.
Ook voor Willem Roding voldeed de
workshop aan zijn verwachting: “Pieta en
haar passie en kwaliteiten zijn mij bekend:
conflicthantering en mediation zijn haar
op het lijf geschreven. Ik wilde graag met
een groepje professionals in één dag de essentie van conflicthantering doorgronden
en de highlights oefenen. En dat is wat we
gedaan hebben.”
Simone Konigs is ook zeer positief over de
workshop: “Ik wilde al lang iets te weten
komen over mediation en dit vond ik een
prettige manier: compact en toegankelijk.
Er zijn veel kwartjes gevallen! Pieta en
Mechel zijn allebei ervaren trainers die
elkaar op een prettige manier aanvullen. Zij
weten duidelijk waar ze het over hebben
en dat geeft een goed gevoel om van te
leren.”
Deze workshop was de primeur in deze
samenstelling. Pieta en Mechel nemen de
tips die we hen hebben gegeven mee in
volgende workshops. Qua inhoud, sfeer en
manier van begeleiden kan ik geen verbeterpunten opnoemen. Voor wat de ge-
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bruikte materialen betreft valt er wel nog
wat te winnen. Sommige informatie werd
gepresenteerd op vooraf beschreven flipovervellen, wat een beetje onprofessioneel
overkwam. Daarnaast zouden hand-outs en
een literatuurlijst een handige aanvulling
kunnen zijn. Dat geeft de deelnemers de
mogelijkheid om hun volledige aandacht
te houden bij wat er verteld wordt.
Uit de reacties van de andere deelnemers maak ik op, dat de workshop een
8 als beoordeling verdient. De goede
verhouding tussen theorie en praktijk, de
ongedwongen sfeer, de deskundigheid van
de trainsters en de inhoud van de training
worden als sterke punten genoemd. Daar
ben ik het volledig mee eens!
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