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introductie



Opzet lesdagen managementvaardigheden
Inside- out principe

“leidinggeven begint bij jezelf”



IK IK & medewerker IK & team

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Managementvaardigheden



Check-in



Programma dag 3

Veiligheid 

Weerstand

Conflict





DE WATERLIJN

https://www.youtube.com/watch?v=FYQgxtg8Bzg




Groepsbewuste

Groepsonbewuste
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Sabotagegedrag

Groepsmodel

Groepsbewuste
In de groep uitgesproken

meningen, gedachten, 

emot ies, toestand,  

ideeën, etc

Groepsonbewuste
In de groep onuit - 

gesproken meningen, 

gedachten, emot ies, 

toestand, ideeën, etc

Wijsheid/ potentieel

Kunnen zeggen wat  
gezegd moet worden

Sabotagelijn
Voorspelbaar gedrag als we niet  kunnen  

zeggen wat gezegd moet  worden:

(Sarcastische) 
grapjes

Roddel

Excuses & 
smoesjes

Slechte/ gestopte 
communicatie

Opzettelijk 
tegenwerken

Vertrek, 
Terugtrekken

Sabotagelijn
Wat er gebeurt  als er niet  gezegd kan worden wat gezegd moet worden. 

Wanneer minderheidsstandpunten geen ruimte krijgen en mensen zich niet gehoord voelen, gaat het  

wringen. Op allerlei manieren is dit  ‘onderhuids voelbaar’. Door het openstellen voor en exploreren van 

de verschillende standpunten breng je de waterlijn omlaag en kom je tot  gezamenlijke oplossingen. 



De sabotageladder



In groepjes van 4:

• Wat voor sabotagegedrag kom je tegen?
• Wat was je reactie tot dusver? 
• Wat is de reactie van de rest van het team?
• En wat zou je anders willen doen?



✔ Welk sabotagegedrag laat jij regelmatig zien?

✔ Denk aan een moment waarin je dit gedrag vertoonde. Wat speelde er bij 

jou van binnen af? Wat dacht je?

✔ Welke impact had jouw gedrag (op de situatie en op jezelf)?



Als jij verandert,

Verandert alles



De Drama Driehoek







De Drama Driehoek
Bespreek in je groepje:

In welke rol herken jij je regelmatig?

Bekijk jouw casus vanuit het perspectief 

van de dramadriehoek (dynamiek)

• Hoe kijk je naar je eigen rol?

• Waar in de driehoek zat de ander?

• Wat had je anders kunnen doen o.b.v. de win-win driehoek?



Conflicthantering



Vragenlijst Conflicthantering



Opdracht conflicthantering

Bekijk je casus opnieuw. Nu vanuit het perspectief gedrag

• Waar zit je belang? Bij de relatie? Of meer bij het resultaat?

• Welke stijl zou aansluiten bij je belang?

• Wat kun je zeggen of doen om, vanuit jouw belang, om te gaan 
met de weerstand?



Reflectie
&
Afronding



Terugblikken
Schrijf voor jezelf je belangrijkste inzichten en ervaringen 
uit deze dag op

Formuleer een CATA voor jezelf:

Concrete Aanzet Tot Actie

Stretchend: buiten je comfortzone



Opdracht n.a.v. dag 3
:

o Schrijf een korte reflectie (halve bladzijde) over je belangrijkste 
inzichten en ervaringen uit de trainingsdag. Mail deze naar 
anita@zie-ontwikkeling.nl

o Formuleer een CATA (concrete aanzet tot actie) voor jezelf. Dit is 
een experiment waar je de komende tijd in praktijk mee gaat 
oefenen. Zorg ervoor dat je jezelf uitdaagt; leren gebeurt buiten je 
comfortzone

o Plan momenten waarop je gaat experimenteren. Zorg ervoor dat je 
tijd maakt om je experimenten voor te bereiden en erop te 
reflecteren: wat lukte? Wat nog niet (helemaal)?


