
Van conflict naar samenwerken mét de verschillen 

Maak kennis met de wondere wereld van de conflictologie 

 

Kennismakingsworkshop 

 

 

 

“Hoewel de meeste mensen zich dat niet realiseren, kan de onzichtbare onderstroom van de 
groepsdynamica een groepseffect teweegbrengen dat krachtiger is dan de som der delen, of 

hij kan de groep ten onder laten gaan.” 

 

(Manfred Kets de Vries) 

 

 

 

 

 

Een workshop van  

 

 
  



Voor wie is deze kennismakingsworkshop?  

 

 

Deze korte workshop is voor leidinggevenden en professionals die te maken hebben met 

sluimerende spanning, onbegrijpelijke groepsdynamieken en terugkerende ruzies in hun 

team, afdeling of organisatie. Voor diegenen die beseffen dat ze hier iets te doen hebben. 

 

Maak kennis met de wondere wereld van de groepsdynamica die een schat aan inzichten 

in petto heeft en je concrete groepsmethodieken biedt om zelf ontwikkelingsgericht aan 

de slag te gaan. 

 

Voor wie de eigen logica van conflicten en groepsgedrag wil begrijpen en wil onderzoeken 

hoe het zit met de eigen conflictvaardigheid. 

 

En vooral voor wie nieuwsgierig is wat het traject Conflictologie te bieden heeft 

 
 
 
 

Waarom deze workshop?  

 
 
Conflicten in samenwerken kosten veel energie en leiden tot veel menselijk leed. Veel 

mensen kijken met verbazing wat er in conflicten gebeurt en vragen zich af hoe ze met 

gespannen samenwerking moeten omgaan.  

 

We hebben eigenlijk nergens geleerd hoe we constructief met meningsverschillen, ruzies, 

onderhuidse spanning en openlijk conflicten moeten omgaan.  

 

Gelukkig kan je dit wel leren! Maak kennis met de rijkdom van de leergang Conflictologie.  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Wat leer je in deze workshop?  

 

Ontdek je blokkerende veronderstellingen over conflict en verruim je blik 

 

Word je bewust van je eigen conflictstijl en de consequenties hiervan, zodat je nieuwe 

keuzes kunt maken 

 

Krijg zicht op je persoonlijke conflictvaardigheden en ontdek wat je nog verder kan 

ontwikkelen 

 

Weet wat de stappen van conflicthantering zijn en krijg een overzicht in de chaos van 

conflicten 

 
 
 

  



Programma van de dag  

 
 
Wat is ‘conflictologie’ eigenlijk? 

Mythes en misverstanden over conflict 

Samenwerken met de verschillen: conflictgedrag, conflictstijlen en de cultuur die we 

samen creëren 

Een verfrissend perspectief: conflicten als hefboom voor groei en verandering 

Conflicten aangaan: persoonlijke kennis, vaardigheden en houding 

De ingrediënten van een constructief conflict: een overkoepelend kader 

 
 
 
 

Praktische informatie  

 

De workshop gaat door vanaf 6 deelnemers. Ik werk bij voorkeur met een kleine groep, 

zodat er persoonlijke aandacht is voor iedereen. 

 

Inbegrepen in de deelnameprijs: 

• Een ruime en gezellige zaal met een tuin waar we kunnen werken en/of eten als het 

weer het toelaat 

• Doorlopend koffie, thee en versnaperingen 

• Een gezonde lunch 

• De begeleiding van de dag 

• De presentatie 

• Een verrassing 

 

Heb je vragen? Vraag een gratis verkennend gesprek aan!  

silvia@circlesforconnection.be 

+32 (0) 486 14 86 33 

 

 

  



Data  

Donderdag 11 juni 2020 (eventueel online!) 

of: Woensdag 9 september 2020 

 
Uren  

Van 9u30 tot 16u (onthaal vanaf 9u) 

 
Locatie  

Tweeperenboom, Winksele (bij Leuven) 
 
Als het samenkomen in groep nog niet mogelijk is op 11 juni 2020, dan voorzie ik een online 
versie van deze workshop. 

 
Deadline voor inschrijving  

Liefst 5 weken voor de workshop (ivm de reservatie van de locatie) 

 
Deelnameprijs  

100,00 Euro (excl. btw.) 

(geen KMO) 

 
 

In juni 2020 verschijnt het nieuwe boek van Silvia Prins:  
 
‘Leidinggeven als het moeilijk is. Het potentieel in conflicten’  
(uitgeverij Pelckmans Pro)  
 
De Leergang Conflictologie is gebaseerd op de inzichten uit dit boek. De leergang focust 
vooral op het bieden van een visie en een helder handelingskader, de methodische aanpak 
bij conflicthantering en je persoonlijke ontwikkeling in eigen of andermans 
conflictsituaties. 
 
Van harte welkom! 
 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om ze te stellen!  
 
Silvia   
 
silvia@circlesforconnection.be  
www.circlesforconnection.be  
Tel +32 486 14 86 33 


