
Bijscholingen voor bemiddelaars & conflictprofessionals 

Sessie 3: Buikgevoel, antennes en voelsprieten – Over de kracht 

van het werken met geïnformeerde intuïtie in conflicthantering  

 

"Presence enables us to sense the world as it actually is, and to sense ourselves as we actually 

are. (...).  Sensing the subtleties of our internal experience gives us a radical new steppingstone 

for mastery. The key is attention.”  

(Doug Silsbee) 

 

 

 

Relevantie van het thema  

Werken met conflicten wordt sterk ondersteund door heldere kaders, effectieve 

methodieken, heldere rollen en stevige vaardigheden. Toch is er nog een kanaal dat we 

soms te weinig aanspreken: onze intuïtie. In deze workshop ontdek je wat intuïtie is en 

waarom vertrouwen op je ‘buikgevoel’ niet eens zo’n slecht idee is. We onderzoeken 

hoe je je persoonlijke aanvoelen kunt benutten ten behoeve van het proces van je 

cliënten. Ook gaan we in op het ontwikkelen van je intuïtie zodat je deze extra hefboom 

voor verandering en groei met vertrouwen kunt inzetten. 
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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.  

Een basiskennis van bemiddeling en/of conflicthantering is helpend. Bereidheid om 

naar jezelf te kijken een pluspunt!  

De combinatie met sessie 5 over “Rolmanagement” (15/02/23) kan interessant zijn. 

 

Doelstellingen  

De deelnemer 

• Heeft een duidelijke visie op intuïtie en de bijdrage die het kan leveren in 

conflicthantering 

• Weet op welke manier hij/zij een persoonlijk aanvoelen in een proces kan 

introduceren als extra informatie 

• Maakt kennis met enkele eenvoudige praktijken om het intuïtieve aanvoelen verder 

te ontwikkelen 

 

Thema’s op de agenda 

Een workshop voor bemiddelaars en conflictprofessionals over: 

• Wat is intuïtie: over de intelligentie in ons lijf  

• Waarnemen en gewaarworden in conflictsituaties: verschillende kanalen om 

relevante informatie op te pikken en te verzamelen 

• De kracht van intuïtie: hoe werken met mijn aanvoelen en intuïtie in een proces van 

conflicthantering? 

• Het 'zelf' als instrument inzetten als impuls voor bewustwording en verandering in 

conflict  

• Hoe mijn intuïtie aanscherpen en ontwikkelen: ondersteunende praktijken en 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 14 december 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. 

 


