
Bijscholingen voor bemiddelaars & conflictprofessionals 

Sessie 1: De onderstroom in conflicten - Werkbare perspectieven uit 

de groepsdynamica en de Gestalttheorie 

 

“Irrational processes highlight the limits of classical organizational theory.” 

(Larry Hirschhorn) 

 

 

 

Relevantie van het thema  

Bij conflicten zie je allerlei emotioneel, irrationeel en soms onbegrijpelijk gedrag tussen 

mensen en in groepen. Als conflictprofessional is het belangrijk om dit 

symptoomgedrag te begrijpen als uiting van onderliggende spanning die in de 

onderstroom leeft. Betekenis geven aan conflictgedrag helpt je om milder te zijn, 

voeling te krijgen met wat er leeft, mensen een metaperspectief te bieden en om 

aangrijpingspunten voor vraagstelling en interventie te hebben. De groepsdynamica is 

rijk aan inzichten over emotionaliteit in groepen, beschermingsmechanismen en 

andere groepsfenomenen. De Gestalttheorie biedt een systemisch en relationeel kader 

voor conflicthantering. Ik geef je graag een introductie met inspirerende inzichten en 

concepten, voorbeelden uit de praktijk en concrete toepassingen uit de praktijk van 

bemiddeling en conflicthantering in organisaties. 
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Voor wie  

Deze workshop is voor bemiddelaars die actief zijn in de wereld van organisaties. Ook 

conflictprofessionals die een faciliterende rol opnemen bij het bespreekbaar maken 

van gespannen samenwerkingsrelaties zijn van harte welkom.  

Er is geen specifieke voorkennis nodig.  

Voeling met samenwerkingsconflicten en de realiteit van organisaties is een pluspunt. 

 

Doelstellingen  

De deelnemer 

• Leert om uit te zoomen en naar het niveau van de groep te kijken bij 

conflictsituaties in organisaties 

• Exploreert eigen casuïstiek aan de hand van de aangeboden kaders en inzichten 

• Kan hypotheses formuleren over wat er mogelijk leeft in de onderstroom bij conflict 

 

Thema’s op de agenda 

Een workshop voor bemiddelaars en conflictprofessionals over: 

• Spanningsregulatie in groepen: de onderstroom en de directe en indirecte expressie 

van angst en agressie met enkele sprekende voorbeelden en casuïsitiek 

• De vele verschijningsvormen van samenwerkingsconflicten: de logica achter 

irrationeel en emotioneel gedrag bij onveiligheid, stress en spanning 

• De-escalatie en de shift van van disconnectie naar contact: enkele inspirerende 

concepten uit de Gestalttheorie (o.a. blokkades in het contact; safe emergency, 

PWI) 

• Hoe issues uit de onderstroom bespreekbaar maken: enkele methodische tips 
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Aanpak van de opleiding 

Voor de sessie ontvang je de programmabeschrijving en een korte voorbereiding, zodat 

je gefocust kunt deelnemen. 

De sessie is opgebouwd uit korte introducties over het onderwerp, voorbeelden en 

casuïstiek, ruimte voor oefening in subgroepen, vragen en dialoog. 

Na afloop ontvang je de presentatie van de workshop.  

Na het terugsturen van je evaluatieformulier, ontvang je een attest van deelname via 

mail (voor je erkenning bij de Federale Bemiddelingscommissie).  

 

Praktische info 

Woensdag 19 oktober 2022 – van 9u30 tot 13u00 (met 15 min pauze) 

Deze workshop kan los van de andere worden gevolgd.  

Een online sessie via het Zoom platform. Een uur voor de opleiding, ontvang je de link in 

je mailbox.  

Aanmelden doe je via het inschrijvingsformulier op de website. Liefst ten laatste een 

week voor de sessie, zodat je nog tijd hebt om je voor te bereiden. 

Opleiding erkend door de Federale Bemiddelingscommissie voor 3 uur permanente 

vorming. 

 

Deelnameprijs  

150,00 € (excl. btw) 

Als je de reeks van 7 sessies volgt, krijg je een korting op de totaalprijs: 900,00 € 

(excl.btw) 

KMO Portefeuille is mogelijk. Alle info op de website. 

 


