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Sessie 6: Wanneer conflicthantering niet genoeg is… - Omgaan met 

kwetsuren, verlies en trauma in bemiddeling en conflicthantering 

 

“The unconscious denial of any experience freezes some portion of our available energy in 
shadow, thereby restricting our freedom and movement.  

Unhealed trauma damages our capacities for presence and embodiment and harms our 
ability to relate and connect with others in a healthy way. (…) Unintegrated, unconscious past 

is destiny. (…) 

Trauma distorts our perception of reality, leaving us unable to see the world as it is.” 

(Thomas Hübl) 

 

 

 

Relevantie van het thema  

Wat wordt aangemeld als een “conflict”, verbergt soms ernstige kwetsuren en 

psychisch lijden. Teams zijn verwaarloosd, mensen voelen zich in de steek gelaten, oud 

zeer is niet geheeld, verbroken relaties niet hersteld. Wat kan je als bemiddelaar of 

conflictprofessional in dat geval betekenen? Hoe omgaan met systeemtrauma in 

samenwerking? Hoe bijdragen aan herstel van de verbroken verbindingen? En waar ligt 

de grens van je rol? 
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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.  

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

Enige voorkennis over samenwerking en conflict is helpend. Workshop 1 (‘De 

onderstroom in conflicten’, 19/10/22) en workshop 4 (‘Embodied conflict’, 18/01/23) 

zijn een goede voorbereiding/aanvulling op deze sessie. 

 

Doelstellingen  

De deelnemer 

• Herkent traumadynamieken op de werkvloer  

• Weet waar hij/zij rekening mee moet houden om zorgvuldig, bewust en sensitief 

omgaan te gaan met gekwetste personen en teams 

• Kent de eigen grenzen in het oppakken van helende interventies en processen 

gericht op herstel 

 

Thema’s op de agenda 

• Onderliggend trauma bij conflicten in organisaties: een introductie 

• Ingrijpende ervaringen op de werkvloer: risicofactoren en consequenties 

• Traumasensitief omgaan met oud zeer, geblokkeerde samenwerking en verbroken 

relaties 

• De kracht van herstel en verbinding 

• De bemiddelaar als 'heler': aandacht voor eigen kwetsuren en triggers 
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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 maart 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. 

 


