
Conflictcoaching en -begeleiding

‘Gert Jan als facilitator heeft ons 
ontzettend geholpen om elkaar 
eerst te begrijpen en naar elkaar 
te luisteren. We kunnen weer 
verder.’

Inleiding

Conflictbehandeling en –
begeleiding is elke vorm waarin 
mensen in conflict gefaciliteerd 
worden daarmee op een 
constructieve manier om te gaan. 
Dat loopt uiteen van 
vertegenwoordiging (in rechte), 
advisering, mediation tot 
coaching.

Een bekend onderscheid is die van 
conflictbehandeling tussen 
partijen en conflictbehandeling 
boven partijen. Onder de laatste 
vorm verstaan we onder meer 
arbitrage en rechtspraak. Een 
derde partij beslist boven partijen 
staand over het conflict.
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Tussen partijen staand, betekent 
dat betrokken partijen zelf 
beslissen over het hoe en wat met 
het conflict. Dat zien we terug in 
onderhandelen, mediation en 
dergelijke. 

Conflictcoaching is ook in dit kader 
te plaatsen. Conflictcoaching kan 
individueel, maar ook met 
meerdere betrokkenen plaats 
hebben.
Conflictcoaching is niet anders dan 
gewone coaching en mentoring, 
gericht op het leren om conflicten 
op een constructieve manier te 
benutten.

Coaching en begeleiding

Heb je te maken met een conflict 
en wil je er samen uitkomen, dan 
ondersteunen we je graag. Bij 
voorkeur zitten alle betrokken 
partijen aan tafel, maar zo nodig 
coachen en begeleiden we je 
individueel.

Begeleiden van bijeenkomsten

Workshops, bijeenkomsten, 
professionaliseringsdagen, meetings, 
intervisie, training, opleiding ……….. 
het maakt ons niet uit welk etiket je 
er op wilt plakken. Wij zijn 
gespecialiseerd in mensen van elkaar 
en met elkaar laten leren en 
ontwikkelen in kleine groepen tot een 
paar honderd man. Voorbereiding, 
uitvoering en nazorg.

Locatie, data en kosten

Data stemmen we af met uw en onze 
agenda.
Qua tijden werken we met ochtend-, 
middag- en avonddagdelen. Ook 
zaterdagen zijn mogelijk.
Locatie wordt door de opdrachtgever 
geregeld, hetzij intern bij uw 
organisatie, hetzij op een externe 
locatie.
Kosten: € 800 per dagdeel inclusief 
reiskosten, exclusief btw.
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