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Sessie 5: Rolmanagement als hefboom voor verandering – Hoe 

stevig blijven staan in een veld vol spanning, negativiteit en 

verwachtingen? 

 

“The more aware we are, the more choice we have.”  

(Richart Strozzi-Heckler) 

 

 

 

 

Relevantie van het thema  

Bij het opnemen van de rol van bemiddelaar, ‘derde’ of conflictprofessional kom je heel 

wat uitdagingen tegen. Er zijn verwachtingen, je ervaart een appèl om problemen op te 

lossen, je wordt opgehemeld of verguisd. Kortom: het is belangrijk om heel bewust met 

je professionele rol om te gaan. We staan stil bij roldynamieken, triggers, 

energielekken, verleidingen en impliciete verwachten. We onderzoeken hoe je hier 

mee om kunt gaan, zodat je stevig in je rol kunt blijven staan. Zo kan de inzet van je 

professionele rol een hefboom voor verandering en groei betekenen. 
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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. 

Bereidheid om naar jezelf te kijken is een voorwaarde om iets te kunnen opsteken in 

deze workshop. 

 

Doelstellingen  

De deelnemer 

• Maakt kennis met een dynamische visie op professionele rollen en hoe hij/zij zich 

kan bewegen in een systeem 

• Is alerter op de valkuilen van de rol van ‘derde’ en hoe hier effectief mee om te gaan 

• Wordt zich bewust van persoonlijke thema’s en patronen die een hinderpaal 

kunnen zijn in het effectief opnemen van de professionele rol van ‘derde’ in een 

conflict 

  

Thema’s op de agenda 

Een workshop voor bemiddelaars en conflictprofessionals over: 

• Een dynamische visie op professionele rollen: hoe geef ik kleur aan mijn 

professionele rol in een specifieke context 

• Veel voorkomende roldynamieken en valkuilen voor de conflictprofessional: 

impliciete verwachtingen, energielekken, machtsverhoudingen – de kracht van 

(her)contracteren 

• De ‘wounded healer’: mijn triggers en persoonlijke bananeschillen bij intensiteit 

• Rolanalyse: een tool voor inquiry en reflection-on-action 

• Casuïstiek en oefening: vol in mijn rol! 
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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 15 februari 2023 – 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. 

 


