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Dit werkblad is van: 

 

Conflicten: allemaal krijgen we er wel eens mee te maken. Het is een situatie 
waarin twee groepen of mensen iets van elkaar willen wat niet met elkaar 
samengaat en waarin iedereen aan zijn eigen standpunt blijft vasthouden. 
Allemaal hebben we onze eigen manieren om hiermee om te gaan, maar is dat 
nou altijd de meest handige manier? Om daarachter te komen gaan we in dit 
thema aan de slag met hoe we het beste kunnen omgaan met conflicten. 

#1 – Geen uitweg 

Opdracht 1.1 

Jij hebt zelf vast ook wel eens een conflict meegemaakt. Kies een conflict uit je 
eigen leven en schrijf op hoe het conflict ontstond, wie erbij betrokken waren, 
wat er gebeurde en wat je vervolgens hebt gedaan.  

 

Wat zouden in jouw conflict de tegengestelde belangen (verschillende 
standpunten, andere manier van kijken) kunnen zijn? 
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Uitleg: Wat is nou eigenlijk een conflict? 

Conflict betekent letterlijk: botsing of strijd. Het is een situatie die zich afspeelt 
tussen individuen of groepen, die allebei iets willen wat niet met elkaar 
samengaat. Dit kan zich op kleine schaal afspelen, zoals wanneer je een conflict 
hebt met bijvoorbeeld je moeder, maar conflicten kunnen zich ook op grote 
schaal afspelen, zoals wanneer landen het niet met elkaar eens kunnen worden. 
Voordat iets een conflict genoemd kan worden, moet het aan vijf voorwaarden 
voldoen:  

1. Mensen kijken anders tegen de situatie aan. 
2. Ze hebben geen begrip voor de ander of willen de ander niet begrijpen. 
3. Mensen tonen zichtbaar hun gevoelens. 
4. Ze luisteren niet meer goed naar elkaar. 
5. Ze zijn niet meer opzoek naar een middenweg, maar houden alleen vast 

aan hun eigen standpunt. 

Wanneer een situatie niet aan deze vijf kenmerken voldoet, spreken we van een 
meningsverschil of een verschil in standpunten. Als je met iemand verschilt van 
mening, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je een conflict hebt met 
diegene: het kan zijn dat er nog prima over te praten valt en er nog geen 
duidelijke gevoelens bij in het spel zijn. Het kan ook zijn dat je verschilt van 
standpunt: dan heb je al een verschil in mening en heb je ook al behoorlijk wat 
argumenten voor jouw mening bedacht. Toch valt er ook dan nog prima over te 
praten. Dit is bij een conflict dus niet zo! 

Opdracht 1.2 

In deze opdracht gaan jullie invullen of jouw conflict uit de vorige opdracht 
voldoet aan de vijf kenmerken van een conflict. Zo niet, schrijf dan op of het een 
verschil van mening of een verschil van standpunt is.  
 
Links in de tabel staan de vijf kenmerken van een conflict. Vul rechts in de tabel 
‘Ja’ in als het kenmerk past bij jouw antwoord van opdracht 1.1 of vul ‘Nee’ in als 
dit niet zo is.  

 Ja/nee 
1. Er wordt verschillend naar de situatie gekeken   

2. Er is geen begrip voor de ander of jullie willen 
elkaar niet begrijpen.  

 

3. Er worden zichtbaar emoties getoond. 
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4. Er wordt niet meer goed naar elkaar geluisterd. 
 

 

5. Jullie houden sterk vast aan jullie eigen 
standpunt, waardoor jullie steeds meer 
tegenover elkaar komen te staan. 

 

 

Is jouw voorbeeld een conflict? Zo niet, is het dan een verschil van mening of een 
verschil van standpunt? Als je niet meer helemaal scherp hebt wat het verschil is 
tussen een verschil van mening, een verschil van standpunt of een conflict, kijk 
dan nog eens goed naar de uitleg op het werkblad (p.2) 
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#2 – Pick your battles 

Uitleg: Conflictstrategieën  

Over het algemeen zijn er vijf verschillende manieren om met een conflict om te 
gaan. Dit worden ook wel conflictstrategieën genoemd: 

1. Doordrukken: Je denkt vooral aan je eigen belang en niet al te veel aan 
dat van een ander. 

2. Vermijden: Je trekt je terug uit de discussie en zorgt daardoor zowel niet 
voor je eigen belang als voor dat van een ander. 

3. Samenwerken: Je probeert te zoeken naar een oplossing waarbij je 
rekening houdt met ieders belang. 

4. Toegeven: Je houdt vooral rekening met het belang van een ander en niet 
met dat van jezelf.  

5. Compromis sluiten: Je zoekt naar een middenweg, waarbij zowel jij als de 
ander iets moet toegeven, omdat er geen ideale oplossing lijkt te zijn. 

Alle vijf de conflictstrategieën verschillen in de mate waarin je rekening houdt 
met je eigen belang en hoeveel rekening je houdt met de relatie met de ander. 
Dit staat weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

                

 

Per situatie kan het verschillend zijn welke conflictstrategie handig is om te 
gebruiken. Jij maakt zelf die keuze. 
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Opdracht 2.1  

 
Nu is het aan jou om samen met de persoon naast je te bespreken welke van 
deze conflictstrategieën jullie het meest geschikt vinden in de onderstaande 
situatie. Jullie moeten met je vriendengroep beslissen wat jullie gaan doen 
tijdens een avondje uit.  

Stel, je zit in een conflict met zes vrienden over hoe jullie een avondje uit willen 
invullen. Van tevoren hadden jullie bedacht dat de activiteit €20,- zou mogen 
kosten. Nu kwam één van jullie met het idee om te gaan karten, maar met eten 
erbij inbegrepen zou dit al €30,- kosten. Iedereen vindt het wel een leuk idee, 
maar sommigen vinden het echt te veel geld. Over Whatsapp is er al veel 
discussie geweest en degene die het idee van karten heeft voorgesteld is er 
inmiddels zat van en heeft al gezegd dat het hij niet meer mee wil. Jij vindt zelf 
karten een leuk idee en hebt er geen problemen mee om €30,- te betalen. 

 

Ik kies voor de conflictstrategie:  omdat 

  

Opdracht 2.2 

De conflictsituatie: 

 

Stel, je moet in een groepje samen met vier vrienden een project doen voor 
geschiedenis. Het loopt alleen niet helemaal zoals jullie voorzien hadden. Eén 
van je vrienden heeft onverwachts een flinke onvoldoende gehaald voor een vak 
waar hij al niet goed voor stond en heeft daarom niet veel tijd om aan dit project 
te werken. Een andere vriend heeft het uitgemaakt met zijn vriendin, waardoor 
hij niet zo goed in zijn vel zit en ook niet veel voor het project kan doen. 
Uiteindelijk komt het erop neer dat jij en de laatste vriend al het werk aan het 
doen zijn. Dit zit jullie niet lekker en jullie overwegen om hier iets mee te doen. 
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Nu is het aan jullie om voor ieder van de vijf conflictstrategieën te bedenken hoe 
je reactie eruit zou zien als je die conflictstrategie zou gebruiken. Doe dit samen 
met je buurman of buurvrouw. 

Doordrukken: 

 

Vermijden: 

 

Samenwerken: 

 

Toegeven: 

 

Compromis sluiten: 

 

 Opdracht 2.3 

In deze opdracht ga je samen met je buur bij vier verschillende situaties kijken 
welke conflictstrategie in deze situatie het best passend is. Geef ook aan waarom 
je juist voor deze conflictstrategie kiest. Bedenk dus, per situatie, hoeveel 
rekening je wil houden met je eigen belang en hoeveel met het belang van de 
ander. 

Situatie 1: Je moet met 4 vrienden bedenken wat jullie vanavond gaan eten. 
Iedereen heeft daar andere ideeën over. 
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Situatie 2: Je moet samen met een vriend een onderwerp voor een werkstuk 
kiezen waar jullie een maand lang samen aan moeten werken en daar hebben 
jullie beide andere ideeën over. 

 

Situatie 3: Jij en je broer/zus mogen samen bedenken wat voor uitje jullie gaan 
doen met je gezin en daarover worden jullie het niet zomaar eens. 

 

Situatie 4: Je hebt de telefoon van je beste vriend per ongeluk laten vallen 
waardoor het scherm stuk is. Dit gebeurde terwijl je jouw vriend aan het helpen 
was. Het kost 80 euro om het scherm te repareren en je beste vriend vindt dat jij 
moet betalen. Jij vindt dat eigenlijk onterecht. Wat doe je? 
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Afsluiting 
In de afgelopen trainingen ben je bezig geweest met het thema 'Omgaan met 
conflicten’. Beantwoord hierover de volgende twee vragen: 

1. Wat heb je geleerd over het omgaan met conflicten? 

 

2.  Hoe ga je wat je hebt geleerd, in de toekomst gebruiken? 
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