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Omgaan met conflicten 

 

Conflicten in de taak en organisatiesfeer 

Het betreft hier conflicten die voortkomen uit een verkeerd gekozen organisatiestructuur of 

ingewikkeldheden daarin. Denk bijvoorbeeld aan onduidelijkheid in het takenpakket, 

onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, onduidelijke procedures of 

personeelstekort op een bepaalde afdeling. Dit alles kan irritatie of frustratie met zich 

meebrengen, dat zich uit in conflicten. 

 

Conflicten in de sociaal-emotionele sfeer 

Het gaat hier om conflicten die te maken hebben met persoonlijk voor- of afkeuren. Dit kan 

komen omdat mensen elkaar niet "liggen", omdat iemand stereotiep gedrag vertoont waar jij 

een grondige hekel aan hebt of omdat iemand niet aan jouw normen voldoet. Uitspraken als 

"met haar is niet te werken" en "dat soort mensen" zijn hier een voorbeeld van. Veel van 

deze conflicten komen voort uit vooroordelen, onverdraagzaamheid en zwart-wit-denken. 

 

Conflicten in de visie- identiteit- en inzichtsfeer 

Het visieconflict doordat er verschillen van opvatting zijn over wenselijkheid en 

daadwerkelijke uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over euthanasie of de 

doodstraf. Het gezegde "want tussen droom en daad, staan wetten en praktische bezwaren" 

gaat hier zeker op. 

Een identiteitsconflict ontstaat als een secretaresse kritiek op haar functioneren ziet als 

kritiek op haar als persoon; het conflict wordt als het ware persoonlijk gemaakt. Verschillen 

van inzicht worden zichtbaar in besluitvormingsprocessen en strategiebepaling. Het lastige 

van dit type conflicten is dat ze zeer emotioneel zijn en moeilijk via de ratio zijn op te lossen. 

 

Conflicten in de belangensfeer 

Deze conflicten ontstaan bijvoorbeeld na het afsluiten van een compromis. Niet alle partijen 

konden zich in dit compromis vinden en gaan op zoek naar nieuwe wegen. Het persoonlijke 

belang wordt dan bovengeschikt gemaakt aan het algemene belang. Denk bijvoorbeeld eens 

aan een directie die meer maatschappelijke betrokkenheid wil uitstralen middels 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zij accepteren dat dit een lagere winst tot 

gevolg heeft; maar accepteren de aandeelhouders dat ook? 

 



 

Deze checklist staat op www.ManagementSupport.nl  

De oplossing voor een conflict 

Om tot een oplossing van het conflict te komen, is het zaak de invalshoek helder te hebben. 

Zo zullen conflicten in de taak- en organisatiesfeer baat hebben bij een optimalisering van 

structuur, procedures, taakbeschrijvingen en bemensing. Bij sociaal-emotionele conflicten 

gaat het om meer openheid en begrip te krijgen. Verschillen in de sfeer van visie, identiteit 

en inzicht gaan om het respect krijgen en opbrengen voor elkaars waarden. Conflicten in de 

belangensfeer vragen om onderhandeling en belangenafwegingen. 

Enkele regels om een conflict tot een goed einde te kunnen brengen: 

• Maak helder wat voor soort conflict het betreft en benoem het  

• Breng een conflict zoveel mogelijk terug naar de belangensfeer. De kans op escalatie is 

dan het kleinst en de kans tot een oplossing het grootst.  

• Zoek daarna naar structurele oplossingen in de taak- en organisatiesfeer.  

• Zoek bij hoog oplopende discussies naar de belangen die de partijen hebben. Door hier 

aandacht aan te schenken en te luisteren, kan er een opening voor een oplossing 

gevonden worden.  

• Zoek niet te snel de oplossing in de sociaal-emotionele sfeer.  

• Spreek met elkaar een zogenaamde conflictdefinitie af die voor de partijen handig, 

bruikbaar en pragmatisch is. Ga niet uit van een conflictdefinitie die het meest juist lijkt 

of is.   

• Bedenk dat sommige conflicten lang kunnen lopen en wellicht onoplosbaar zijn, maar 

geef ook niet te snel op.  


