
Inleiding

Introductie

Conflicten en conflicthantering

Dit boek handelt over het hanteren van sociale conflicten. We kunnen spre-

ken van een sociaal conflict wanneer tussen twee of meer onderling afhanke-

lijke partijen (personen of groepen) de belangen, doelen, rollen en/of opvat-

tingen met elkaar onverenigbaar zijn (of lijken). Een conflict wordt evenwel

pas een psychologische realiteit wanneer ten minste één van beide partijen

zich van deze onverenigbaarheid bewust wordt en eventueel ertoe overgaat

om zijn vijandige gevoelens in daden om te zetten, waarop een reactie van de

ander volgt en dus een interactiecyclus start. Hiermee sluit ik dus allerlei

intrapsychische conflicten (zoals keuzeproblemen, onverwerkte spanningen

e.d.) en ongerichte daden van agressie (zoals voetbalvandalisme en zoge-

naamd ‘zinloos’ geweld) uit. De nadruk komt daarbij te liggen op drie

aspecten van conflicten die later zullen worden uitgewerkt: de structurele

achtergrond of oorzaak van conflicten, de psychologische verwerking ervan

en de manifestatie in de interactie en communicatie tussen de partijen (ge-

drag).

Conflicten doen zich voor op allerlei terreinen in de maatschappij: tussen

ouders en kinderen, tussen partners binnen een relatie, in de buurt, op

school, op het werk, tussen de sociale partners, tussen raciale groeperingen,

tussen staten en machtsblokken, enzovoort. In principe is alles wat hier over

conflicten gezegd wordt toepasbaar op al die terreinen (Pruitt, Rubin & Kim,

1994) omdat bij alle conflicten de conflictinteractie centraal staat (Putnam &

Folger, 1988). Ik zal me in mijn voorbeelden echter vooral richten op con-

flicten op wat kleinere schaal (interpersoonlijke en intergroepsconflicten

binnen gezin, buurt en werksituatie).

In de krant kun je bijna dagelijks voorbeelden lezen van conflicten. Je leest

over een uit de hand gelopen burenruzie, over de ontvoering van een kind

door een gescheiden ouder die zo een gerechtelijke uitspraak probeert teniet

te doen, het ontslag van een leerkracht na een conflict met het schoolbestuur,

een staking of fabrieksbezetting, een blokkade van (water)wegen door woe-
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dende schippers, boeren of vrachtwagenchauffeurs, het steeds weer oplaai-

ende conflict in het Verre en Midden-Oosten of etnische botsingen in de

Balkan, in de voormalige Sovjet-Unie of in Afrika. Conflicten vormen een

breed maatschappelijk verschijnsel. Conflicten zijn zeer actueel in deze tijd

van bezuinigingen en reorganisaties en van snelle veranderingen in een

steeds complexer wordende maatschappij. Onze huidige maatschappij geeft

allerlei mogelijkheden tot het ontstaan van tegenstellingen in visies en be-

langen (tussen ouderen en jongeren; mensen met of zonder een baan; krakers

en huisbezitters; groeperingen van verschillende etnische en culturele ach-

tergrond).

Het is daarom niet verwonderlijk dat je het onderwerp conflicthantering

frequent ziet in de curricula van de meeste hbo’s en universiteiten, in het

aanbod van het vormingswerk voor volwassenen en in het cursus-/trai-

ningsaanbod van interne vormings- en trainingsafdelingen van bedrijven of

van externe adviesbureaus en opleidingsinstituten.

Drie perspectieven op conflict: een psychologische, een communicatieve en

een sociologische benadering

Conflict is bij uitstek een onderwerp dat je van veel verschillende kanten

kunt benaderen, bijvoorbeeld vanuit een historisch, politiek, juridisch, eco-

nomisch, speltheoretisch, sociologisch of psychologisch perspectief (zie

5.6.4; Kremenyuk, 1991). Een belangrijk accent in dit boek zal komen te

liggen op de psychologische en communicatieve benadering van conflicten (zie

vooral module I), aangevuld met die van een meer zakelijke of sociologische

benadering (zie vooral module II). Laat ik uitleggen wat ik met dit onder-

scheid bedoel.

We kunnen spreken van een sociaal conflict wanneer tussen (ten minste) twee

onderling afhankelijke partijen de opvattingen, belangen, doelen en/of rol-

len onverenigbaar zijn (of lijken). Onverenigbaar wil zeggen dat de opvat-

tingen, belangen, enzovoort van de ene partij niet samen kunnen gaan met

die van de andere partij, maar elkaar geheel of gedeeltelijk uitsluiten. We

kunnen dit zien als een min of meer ‘objectieve’ situatie of realiteit, die

beschreven kan worden in termen van allerlei fysieke kenmerken, maar

vooral gekarakteriseerd wordt door de aard en de mate van onderlinge af-

hankelijkheid van de conflictpartijen. Onder dit laatste verstaan we de mate

waarin de betrokkenen elkaar nodig hebben voor het verkrijgen van zaken

die voor hen waardevol zijn (doelstellingen en belangen; onderlinge

machtsrelatie). Deze afhankelijkheid kan positief of negatief van aard zijn

(Deutsch, 1973; Johnson & Johnson, 1989). In het eerste geval kan de ene

partij alleen slagen als ook de ander slaagt en omgekeerd (coöperatie). In het

tweede geval wordt de kans op succes bij de een groter naarmate die bij de

ander afneemt (competitie), zoals de opzet is van alle competitieve spelen

(bijvoorbeeld de finale van een WK voetbal). Meestal is er sprake van een mix

van beide soorten afhankelijkheid (zie verder 6.2.2).

Deze (zogenaamde ‘objectieve’) situatie of realiteit is een belangrijk uit-

gangspunt voor een organisatie-sociologische, sociaal-economische, politie-
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ke of historische analyse. Echter, noch het ontstaan van een conflict noch de

uitkomst ervan wordt volledig bepaald door de objectieve omstandigheden,

maar eerder door wat mensen vinden van die realiteit of wat ze ervan maken.

Met andere woorden, een conflict wordt pas een (psychologische) realiteit,

wanneer ten minste één van de partijen de bovengenoemde situatie als on-

verenigbaar beleeft met zijn of haar belangen of doelen en daarop reageert

met vijandig of agressief gedrag. Mensen zijn geen passieve ontvangers van

prikkels uit de omgeving, maar selecteren en geven actief daaraan vorm in

een evaluatief zingevingsproces. Een analyse van hoe mensen aan de situatie

betekenis verlenen en haar waarderen geeft ons meer inzicht in hun be-

weegredenen. Een dergelijke analyse van hun percepties en emoties is daar-

door meer bruikbaar bij het voorspellen van wat ze werkelijk zullen gaan

doen dan het uiteenrafelen van de zogenaamde objectieve omstandigheden

(zie 2.2.1-2.2.4). Een definitie van conflict vanuit een psychologisch perspec-

tief zal daarom uitgaan niet zozeer van de reële divergentie of onverenig-

baarheid van belangen of doelen, maar van de waargenomen divergentie

(Deutsch, 1973; Rubin, Pruitt & Kim, 1994) door (een van) de partijen. We

zullen dit verder uitwerken in hoofdstuk 2.

Conflicten manifesteren zich in het hier en nu in de acties van de betrokken

partijen en hun reacties op elkaar (interactie), in het bijzonder hun verbale

en non-verbale communicatie (Folger & Jones, 1994; Putnam & Folger, 1988).

Ook liggen aan veel conflicten communicatieproblemen ten grondslag, om-

dat iedere communicatieboodschap gemakkelijk verkeerd begrepen of geı̈n-

terpreteerd kan worden, zeker wanneer er verschillende manieren van com-

municeren bestaan, zoals die van mannen en vrouwen (zie man-vrouwver-

schillen, 2.2.5) of van verschillende culturele groepen (zie cultuurverschillen,

2.2.6). Conflicten zijn van nature interactief van aard en dus nooit vanuit

slechts een individu te begrijpen. Een conflictproces bestaat uit een zichzelf

versterkende gedragscyclus of patroon van initiatief-reactie-tegenreactie,

enzovoort en is dus complexer dan de optelsom van de in stukjes opge-

knipte, individuele gedragingen op zichzelf. Bijvoorbeeld Liesbeth

schreeuwt terug naar Ton dat ze niet van zijn trucjes is gediend, waarna Ton

probeert haar de mond te snoeren. Het kan zijn dat Liesbeth haar reactie

(evenals die van Ton trouwens) mede is ingegeven door wat ieder op grond

van vorige ervaringen met elkaar van de ander verwacht. Naarmate dat meer

het geval is, is de kans groot dat ruzie tussen hen beiden zich steeds meer

volgens een bepaald vast patroon gaat ontwikkelen. De acties en reacties zijn

dus deels gebaseerd op percepties en verwachtingen over en weer en kunnen

zo steeds meer op een moeilijk ontwarbare kluwen gaan lijken (Grimshaw,

1990). We zullen dit verder uitwerken in hoofdstuk 3 en 4.

We kunnen dus zeggen, dat conflicten enerzijds een functie zijn van de

externe omgeving (situatie) en anderzijds van wat de partijen aan psychologi-

sche bagage meenemen en dat zij zich in het hier en nu manifesteren in de

onderlinge interactie tussen de partijen (communicatie). Alle drie de perspec-

tieven hebben we nodig om een volledig beeld te krijgen van wat conflicten

inhouden.
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Conflicthantering

Door de gerichtheid op de psychologische en communicatieve kant van

conflicten zijn we – als sociale wetenschappers – ook beter in staat de situatie

in gunstige zin te beı̈nvloeden: want ook al zijn de objectieve omstandigheden

(zeer) ongunstig en moeilijk veranderbaar, toch blijft het altijd mogelijk –

via het aangrijpingspunt van de percepties (de psychologische kant van het

conflict) en de interactie (de communicatieve kant van het conflict) – het

verloop van een conflict in een meer constructieve richting om te buigen

(Deutsch, 1973). Bovendien, ook al zijn die omstandigheden op zichzelf heel

gunstig, toch kunnen ze door allerlei psychologische factoren (bijvoorbeeld

mispercepties, communicatieproblemen) heel destructief uitwerken en om

psychologisch georiënteerde interventies vragen.

Het is daarom niet verwonderlijk, dat psychologen – historisch gezien –

altijd een grote interesse aan de dag hebben gelegd voor processen waardoor

mensen leren en veranderen (Rubin, 1993), dus in dit geval hoe mensen leren

beter met conflicten om te gaan en zich conflicthantering eigen maken. Ook in

dit boek zal je die belangstelling terugvinden. Op dat ‘leren’ zal ik in de

volgende paragraaf verder ingaan. Nu eerst iets over ‘conflicthantering’.

Conflicten kunnen behoorlijk negatief uitwerken. Spanningen en conflic-

ten op het werk met collega’s, onder- of bovengeschikten worden in de

literatuur vaak genoemd als een van de groepen stressoren, die kunnen

leiden tot ontevredenheid met het werk (en daardoor tot ziekteverzuim of

vertrek) of directe negatieve effecten op de gezondheid kunnen veroorzaken

(De Dreu, 2001). Geëscaleerde of zich lang voortslepende conflicten kunnen

een slopend effect hebben op de onderlinge relaties en (slecht gehanteerde)

conflicten resulteren vaak in reorganisatie, overplaatsing of ontslag. Het feit

op zichzelf, dat mensen conflicterende doelen of opvattingen hebben, hoeft

evenwel niet problematisch te zijn. Problemen gaan pas ontstaan, als men

zich uitsluitend gaat richten op het realiseren van de eigen individuele

doelen en in win-en-verliestermen gaat denken. Gedeelde visies en gemeen-

schappelijke (sub)doelen krijgen dan minder gewicht en raken op de ach-

tergrond. Gevoelens van frustratie gaan ontstaan en men geeft er elkaar de

schuld van niet aan zijn trekken te komen. Een mogelijkheid is, dat partijen

– in een poging frustraties en moeilijkheden te voorkomen – hun aspiraties

maar laag houden en risico’s gaan vermijden, waardoor de satisfactie met het

werk afneemt. Men dekt geschilpunten toe en trekt zich psychologisch uit de

relatie terug. Dit kan op de korte termijn een zekere verlichting brengen,

maar de ironie wil dat zo ook de escalatie van het conflict bevorderd wordt.

Immers, door de gevoelens van wanhoop en machteloosheid die nu zijn

ontstaan raken partijen steeds minder gemotiveerd om in hun onderlinge

relatie te investeren en de gerezen problemen aan te pakken en gaat ieder

steeds meer zijn eigen weg, desnoods ten koste van de ander. De meest voor

de hand liggende andere mogelijkheid is evenwel, dat bij de partijen het idee

ontstaat, dat het gebruik van geweld, dwang en manipulatie de enige manier

is om je zin te krijgen. Men gaat elkaar dus tegenwerken, ondermijnen en

saboteren. Dit vormt over en weer een bevestiging voor wat men al dacht van
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de ander: een onbetrouwbaar persoon, die destructief en irrationeel handelt

en de veroorzaker is van de moeilijkheden. De escalatiespiraal treedt in

werking, waarbij het conflict zich uitbreidt langs allerlei dimensies, zoals

hoeveelheid en karakter van de onderwerpen en betrokken partijen (Deutsch

& Coleman, 2006; Glasl, 2002). Eenmaal ingenomen posities worden moei-

lijk verlaten omdat dat door de ander gemakkelijk uitgelegd zou kunnen

worden als een teken van zwakte en door de eigen achterban wordt gezien als

een onaanvaardbare vorm van gezichtsverlies. De bereidheid naar oplossin-

gen te zoeken neemt steeds verder af. Het ontbreekt de partijen meestal ook

aan de verbeeldingskracht, creativiteit en ervaring om een uitweg uit zo’n

impasse te vinden en op eigen kracht tot een oplossing te komen. Het con-

flict wordt zo steeds moeilijker te hanteren met alle negatieve gevolgen voor

het welbevinden en de gezondheid van de betrokkenen en van de andere

leden van de organisatie waar ze deel van uitmaken.

Uit het voorafgaande volgt dat het probleem hier dus niet ligt in het con-

flict zelf, maar in de factoren die een destructief escalatieproces bevorderen

en in het gebrek aan ervaring en kundigheid van de betrokkenen om hiermee

om te gaan. In zo’n situatie kan een relatieve buitenstaander als ‘derde partij’

of mediator behulpzaam zijn om de impasse te doorbreken, de communica-

tie weer op gang te krijen, een (meer creatieve) oplossing mogelijk te maken

en eventueel te helpen bij het aanleren van de benodigde vaardigheden.

Simpel gezegd is een derde partij een persoon (of groep personen) die als

buitenstaander de betrokken conflictpartijen helpt op een constructieve

manier met elkaar te communiceren en eventueel een regeling of oplossing

voor hun conflict te vinden. Doordat hij zelf niet primair bij het conflict

betrokken is en geen direct belang heeft bij een bepaalde uitkomst, kan hij

zich gemakkelijker buiten het conflict houden en is hij zelf ook niet zo

bevattelijk voor de processen die het conflict laten escaleren. Hij kan een

betrouwbaarder inschatting maken van de posities en de eigenlijke belangen

van de partijen en de aard van de misverstanden ontrafelen. Zijn woorden en

handelen krijgen daardoor ook een grotere geloofwaardigheid en er wordt

ook een groter gewicht aan toegekend, juist voor zover hij er niet direct bij

betrokken is en hij erin slaagt zich buiten het conflict te houden (zie hoofd-

stuk 7 en 8).

Conflicten kunnen aan de andere kant – mits goed gehanteerd – ook posi-

tieve en functionele kanten hebben. Conflict wordt daarom wel eens een

‘tweesnijdend zwaard’ genoemd (Tjosvold, 1991). Conflicten kunnen opgevat

worden als een bron van verandering en vernieuwing. (Positieve) conflicten ma-

ken de betrokkenen immers bewust van de problemen die er zijn en moti-

veren hen er oplossingen voor te vinden; ze verhogen de vindingrijkheid en

creativiteit en doen een appel op het actief benutten van mogelijkheden. Ze

verdiepen het inzicht in de eigen persoon met zijn opvattingen, belangen,

motieven en emoties en in de positie ten opzichte van de andere partij. Ze

vergroten het onderscheid tussen zichzelf en die andere partij en bevorderen

– bij groepen – de interne samenhang. (Positieve) conflicten versterken dus

de eigen identiteit en verhogen de eigen autonomie en dragen zo bij aan de

psychische gezondheid van de betrokkenen. Belangrijk is dus om de dis-

BSL – ID 1590_GV 978 90313 50520 – ACA_BK_1KZM – Trainingsboek conflicthantering

Inleiding 5



functionele kanten van het conflict niet te negeren, minimaliseren of weg te

drukken, noch om simpelweg de positieve kanten ervan te benadrukken. Bij

conflicthantering gaat het om beide kanten van conflicten onder ogen te zien

en te accepteren en om te begrijpen hoe conflicten zich in een destructieve of

constructieve richting ontwikkelen. Op basis van dit inzicht kan dan een

destructief escalatieproces omgebogen worden in een constructief probleem-

oplossing-proces.

We zullen daarom in dit boek er ruime aandacht aan besteden, hoe je

conflicten beter kunt hanteren, zowel als betrokkene, maar ook als ‘derde

partij’ en hoe je de benodigde vaardigheden hiertoe kunt verwerven.

Doel

Dit boek is bedoeld als een trainingsboek voor studenten/cursisten aan hbo-

instellingen en universiteiten die zich willen verdiepen in het vraagstuk van

conflicthantering en dit niet op een uitsluitend intellectuele manier willen

doen. Het is een zelfstudieboek, maar ook een werkboek dat gebruikt kan wor-

den in onderwijs- of cursus-/trainingssituaties. Hierdoor worden de gebruiks-

mogelijkheden groter. Een trainer of docent kan eruit putten wanneer hij/

zij* een training of cursus over conflicthantering voorbereidt. Maar ook een

lezer of een niet-begeleide groep kan het materiaal gebruiken als een soort

zelfstudie- of zelfinstructieboek. Hierbij wil ik evenwel twee kanttekenin-

gen plaatsen.

In de eerste plaats handelt dit boek over sociale conflicten, dus over conflicten

tussen twee of meer personen. Je hebt dan ook meestal anderen nodig om hier

iets over te leren. Voor de meeste oefeningen ben ik er dan ook van uitgegaan

dat men in twee- of drietallen werkt of dat men een grotere groep opsplitst in

twee- of drietallen. Het hier-en-nu-proces dat optreedt bij het werken aan de

verschillende opdrachten kan dan gebruikt worden als materiaal om het

inzicht in (de hantering van) interpersoonlijke en/of intergroepsconflicten te

vergroten.

Anderen zijn meestal onmisbaar om meer inzicht in jezelf te verwerven,

nieuwe dingen te ervaren en uit te proberen. Daarom zal ik verderop in dit

hoofdstuk (zie par. ‘Het geven en ontvangen van feedback’, p. 15) nog wat

uitgebreider ingaan op de rol die feedback hierbij kan hebben. Onder feedback

versta ik informatie van anderen over hoe bepaald gedrag van jou door hen

wordt waargenomen, ervaren en begrepen en welke effecten dat gedrag op

hen heeft.

In de tweede plaats moeten we bedenken dat – ook al ga ik in dit boek

meestal uit van niet-begeleide groepen – ik toch van mening ben dat het

rendement van de oefeningen sterk vergroot wordt als ze plaatsvinden onder

begeleiding van een ervaren trainer. Een trainer/begeleider kan juist doordat hij

meer ervaring heeft en buiten het directe proces staat een extra dimensie

geven aan de oefeningen en zo ook een model aanbieden van een belangrijke

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* In het vervolg gebruik ik voornamelijk de mannelijke schrijfvorm, maar uiteraard bedoel ik ook

steeds de vrouwelijke vorm.
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derde-partijfunctie bij conflicten. In de huidige tijd, waarin sterk wordt

bezuinigd op begeleidingsuren van docenten, is het zoveel mogelijk werken

met voorgestructureerde, niet-begeleide groepen evenwel vaak een bittere

noodzaak. Ik heb het gemis van een trainer bij een niet-begeleide groep

zoveel mogelijk proberen op te vangen door de opdrachten duidelijk te

formuleren en een aantal trainersfuncties (zoals tijdsbewaking, coaching,

observatie en discussieleiding van de nabespreking) over te laten nemen door

groepsleden. Ik heb hiervoor aparte instructies opgenomen. Zo is van de

nood een deugd gemaakt: immers door bij een oefening op te treden als

procesbewaker kan een deelnemer tevens een aantal functies oefenen die ook

essentieel zijn voor een derde partij of interveniënt bij conflicten (zie voor

een vergelijkbaar model bij het leren van vaardigheden op het terrein van

psychologische gespreksvoering, Hill, 2004).

Nu is het wel zo dat een ervaren trainer veel flexibeler met de tijd en de

inhoud van een oefening om kan gaan dan een niet-begeleide groep met

relatief onervaren groepsleden. Afhankelijk van wat (een bepaald onderdeel

van) een oefening bij een groep losmaakt, kan een trainer ertoe besluiten

voor zo’n onderdeel/oefening meer of minder tijd uit te trekken of kan hij

zich laten inspireren tot het doen van een andere oefening of het herhalen

ervan met een andere casus of met ervaringsmateriaal van de deelnemers

zelf. Als trainer werk ik daarom het liefst met een flexibele planning en speel

zoveel mogelijk in op de eigen behoeften van een groep met daarbij de grote

lijn en de opbouw van het geheel in mijn achterhoofd houdend.

Hier in dit boek heb ik dus het midden moeten vinden tussen het mogelijk

maken van een flexibele opzet en aan de andere kant het vervullen van de

legitieme behoefte aan duidelijkheid en structuur van een (niet-begeleide)

groep. Om die reden geef ik bij de introductie op een oefening wel duidelijk

de stappen aan die essentieel zijn voor het verloop van zo’n oefening, maar

volsta daarnaast meestal met het geven van slechts een globale tijdsaandui-

ding voor het totaal, nodig voor een tijdsplanning vooraf. Een meer gede-

tailleerde tijdsaanduiding per stap zou gemakkelijk de indruk kunnen

wekken dat het om een hard gegeven zou gaan, waar men zich exact aan

dient te houden en dat is nu juist niet mijn bedoeling. Immers: voor het

proces is het wel essentieel dat men de verschillende stappen van een oefe-

ning volgt, maar niet hoeveel tijd men precies aan diverse onderdelen be-

steedt. Dat laatste is afhankelijk van wat zo’n oefening bij de deelnemers

losmaakt en dit kan per groep nogal variëren.

Structuur

De kern van dit boek bestaat uit drie modulen die eventueel onafhankelijk

van elkaar gebruikt kunnen worden.

Module I gaat over hoe je zelf als direct betrokkene bij conflicten reageert

(conflictstijlen) en hoe je kunt leren effectiever met conflicten om te gaan.

Module II beschrijft verschillende manieren waarop je naar conflicten kunt

kijken en hoe je ze kunt diagnosticeren.
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Module III handelt over interventiestrategieën van een derde partij en me-

diator die vanuit een meer gedistantieerde positie in een conflict ingrijpt.

Achterin het boek heb ik een aantal oefencasussen, een literatuuroverzicht

en een trefwoordenregister opgenomen.

Opzet

Ik heb niet gekozen voor een losse verzameling van oefeningen en casussen

waar iemand naar believen uit kan kiezen. Mijn voorkeur is een opzet

waarbij de oefeningen en casussen in een groter geheel zijn opgenomen en er

een duidelijke lijn en verband bestaat tussen de oefeningen, zodat de ene kan

voortbouwen op de andere. Doordat niet iedereen evenwel de tijd en gele-

genheid zal hebben het boek in één keer in zijn geheel af te werken, heb ik de

inhoud gegroepeerd in een drietal modulen, die relatief op zichzelf staan.

Zelf gebruik ik in mijn cursussen alle drie modulen en bewust ook in deze

volgorde.

Binnen die modulen is de volgorde en opbouw van de oefeningen zeer

essentieel; soms bied ik alternatieven voor een bepaalde oefening aan of

bouw andersoortige keuzemomenten in.

Bij de opzet van dit boek heb ik me laten inspireren door het werk van David

Kolb en zijn principes van ervaringsleren. Lezers die bekend zijn met zijn

werk zullen hier en daar (vooral in de module conflictstijlen) herinnerd

worden aan de opbouw (uiteraard niet aan de inhoud) van zijn boek Orga-

nizational behavior. Het is eigen aan ervaringsleren om leren niet uitsluitend

op te vatten als een abstract-theoretische bezigheid, maar het te verbinden

met concrete ervaringen (integratie van theoretiseren/denken en concreet

ervaren/voelen). Ook wordt leren niet gezien als een uitsluitend receptieve en

reflectieve activiteit, maar als iets dat ook te maken dient te hebben met

uitproberen/doen (integratie van observeren/reflectie en actief experimente-

ren/handelen).

Leren wordt zo een proces dat begint met concrete ervaringen (d.i. directe

betrokkenheid en beleving van door jezelf meegemaakte gebeurtenissen),

waar je nader op reflecteert (met een zekere distantie beschouwt vanuit ver-

schillende invalshoeken). Hierna volgt meer abstract theoretiseren, waarbij

concepten en theorieën op de observaties worden toegepast in een poging tot

een dieper inzicht te komen. Actief experimenteren is de laatste stap, waarbij

het tot nu toe geleerde in de praktijk wordt gebracht, nieuwe dingen worden

uitgeprobeerd, wat weer leidt tot nieuwe ervaringen enzovoort. Voor hen die

niet zo bekend zijn met ervaringsleren, ga ik in de volgende paragraaf daar

verder op in.

Het duidelijkst heb ik deze vierfasige opzet van het model van ervarings-

leren kunnen aanhouden in de eerste module (conflictstijlen). Bij de derde

module (interventiestrategieën) is dit het minste het geval. Hier ben ik niet

begonnen met de concrete ervaring van wat interventie door een derde partij

inhoudt, maar toch met een meer conceptuele inleiding. Dit is niet goed

anders mogelijk, aangezien het hier toch om meer professionele rollen/aan-
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pakken gaat. Maar hier komen uiteraard daarna ook de concrete ervaring en

het uitproberen van inzichten aan bod.

Ervaringsleren

Wat is ervaringsleren?

De oefeningen in dit boek zijn gebaseerd op principes van ervaringsleren.

Deze manier van leren wijkt af van een andere in het onderwijs heel ge-

bruikelijke manier van leren. Zo gaat het bij zogenaamd academisch/theoretisch

leren om het begrijpen van (min of meer abstracte) concepten en theorieën die

logisch met elkaar moeten kloppen en die moeten aansluiten bij de kennis

die je reeds hebt verworven. Leren betekent in dit geval: aangeboden, over-

gedragen kennis analyseren, kritisch verwerken en opnemen in je eigen

systeem. Hoe meer je je herinnert, van buiten kent en kan reproduceren (op

je tentamen), hoe meer je geleerd hebt. Er wordt aansluiting gezocht bij

eerder verworven/overgedragen kennis, niet bij eerdere (concrete) ervaringen

of toekomstig te verwachten ervaringen. Leren in de college- of schoolban-

ken symboliseert de aanname dat leren een speciale activiteit is, die weinig te

maken heeft met de reële wereld: leren en ervaren lijken twee verschillende,

misschien wel tegenovergestelde, activiteiten, waarbij het eerste meer met

denken en het tweede meer met voelen te maken heeft.

Hierbij doet zich het probleem voor dat het voor de student/leerling moei-

lijk is uit te maken wat je aan het geleerde hebt, wat het te maken heeft met

de dingen waar je mee bezig bent (geweest), met de ervaringen die je reeds

hebt opgedaan op het terrein van de overgedragen kennis. Bovendien blijkt

dat de overgang van theorie naar de praktijk moeilijk is. Studenten maken

dan ook bij hun stageactiviteiten of andere praktijksituaties nauwelijks ge-

bruik van de kennis en vaardigheden die ze tijdens hun studie hebben

opgedaan. Aan de andere kant slagen ze er slecht in om hun ervaringen in

deze praktijksituaties terug te koppelen naar de theorie en in een breder

(theoretisch) kader te plaatsen. Het risico is daarom groot dat het bij een

puur individuele belevenis blijft. De kloof tussen theorie en praktijk, tussen

kennis en ervaringen blijkt moeilijk overbrugbaar.

In dit boek willen we evenwel aan beide aspecten aandacht besteden, dus

zowel aan ervaren (voelen) als aan denken. We raken bekend met (d.i. kennen)

de concrete dingen om ons heen, zoals ze zich hier en nu aan ons voordoen

(emoties, sensaties die we krijgen van onze zintuigen: smaak-, gezichts-,

gehoor-, tast-, reukzin). We kennen ze beeldend, in hun totaliteit, als het

ware intuı̈tief zonder daar woorden voor nodig te hebben of erover te hoeven

redeneren. We kunnen er vervolgens dieper inzicht in krijgen (d.i. we kun-

nen gaan weten) door te analyseren, verbanden te leggen, kortom door onze

denkende arbeid. Door onze woorden/begrippen/theorieën die daar het re-

sultaat van zijn, zijn we in staat die ervaringen vast te houden, te reprodu-

ceren, te controleren, te voorspellen, te generaliseren en erover te commu-

niceren met anderen. Aan de andere kant worden onze ideeën/begrippen/
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theorieën voortdurend beı̈nvloed door onze ervaringen. Beide aspecten zijn

dus belangrijk voor een volledige kennis van de wereld om ons heen.

Er is nog een andere eenzijdigheid die doorgaans aan (traditioneel) leren

wordt toegeschreven: leren zou uitsluitend een receptieve, reflectieve en intellec-

tuele bezigheid zijn; leren heeft te maken met (passief) opnemen van ideeën en

begrippen en erover nadenken (met je hoofd). Je doet het door de kennis die

aan je wordt overgedragen op te nemen, door boeken te lezen en door over je

ervaringen en de aangeboden kennis na te denken (reflecteren). Leren en

doen lijken zo verschillende en tegengestelde activiteiten. Daarentegen

kennen we ook uitdrukkingen als ‘al doende leert men’. Er zijn mensen die

juist daarin sterk zijn. Zij zijn geneigd om als het ware eerst te doen en dan

pas te denken (te reflecteren op wat ze aan het doen zijn). Ze flappen er iets

uit (reageren impulsief) voordat ze goed en wel overwogen hebben wat ze

wilden gaan zeggen en proberen zo uit hoe ver ze met iets kunnen gaan. Zo

iemand maakt zich meestal niet zo erg druk over fouten of vergissingen die

hij hiermee kan maken (iets doen is belangrijker dan het meest ideale te

doen). Op deze wijze kunnen ze ook veel over zichzelf leren (bijv. wat ze van

iets of iemand vinden) en over hoe anderen op hen reageren. Iedereen kent

dat wel op de een of andere manier. Hieruit wordt dus ook duidelijk dat je

over jezelf en anderen kunt leren niet uitsluitend door reflectief ‘achterover

te zitten’ (intellectuele arbeid), maar ook door te doen en uit te proberen (te

experimenteren).

In ervaringsleren proberen we een vollediger leerproces tot stand te brengen,

dus zowel de concrete ervaring (voelen) als de meer abstracte conceptuele

arbeid (denken). Zowel de actieve (doen) als de meer reflectieve aspecten zijn

daarbij van belang. Een dergelijk leerproces vraagt om geı̈nvolveerdheid

(actief) en distantie (passief) en zowel om concrete ervaringen (voelen) als om

meer abstract getheoretiseer (denken).

In deze visie begint leren bij onze eigen directe, concrete ervaringen,

waarop we vervolgens reflecteren (bekijken vanuit verschillende gezichts-

punten). Dan trachten we onze ervaringen op een algemener, theoretischer

plan te brengen (theoretiseren, conceptualiseren). Vervolgens gaan we im-

plicaties van deze concepten/theorieën in nieuwe situaties uitproberen (ac-

tief experimenteren).

Hieronder ga ik wat verder in op de verschillende elementen.

ja Concreet ervaren

Hierbij is sprake van een directe geı̈nvolveerdheid in de onmiddellijke situatie

op een persoonlijke manier, zoals die zich aan onze zintuigen presenteert, dus

om gebeurtenissen door jezelf meegemaakt, waargenomen en ervaren. Het

benadrukt voelen tegenover denken: een betrokkenheid op de uniekheid en

de complexiteit van de situatie hier en nu in al zijn rijkdom tegenover

abstracties, theorieën en generalisaties, een intuı̈tieve, ‘artistieke’ benade-

ring tegenover een systematische, wetenschappelijke benadering van pro-

blemen. Het vraagt om de vaardigheid veel indrukken niet al te selectief in
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nieuwe situaties op te nemen en bewust te zijn van de gewaarwordingen en

gevoelens die deze bij je oproepen. Het gaat daarbij om een veelheid van

zogenaamde eerste indrukken, dus niet alleen om de zogenaamde feitelijke

gebeurtenissen en omstandigheden, maar ook om de subjectieve kant van de

beleving, de emotionaliteit bij anderen en jezelf, de sfeer en dergelijke. Je

moet in staat zijn de veelheid van indrukken te verwerken zonder erin om te

komen.

jb Reflectief observeren of reflecteren

Hierbij gaat het om het begrijpen van de situatie door deze zorgvuldig van-

uit een meer gedistantieerde opstelling te observeren en onbevooroordeeld te

beschrijven vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Het onderstreept begrip

tegenover praktische toepassing: de wens om erachter te komen wat de

betekenis van de situatie is en waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeu-

ren, tegenover wat zal werken als een praktische oplossing, een nadruk op

reflectie tegenover handelen (actie). Het vraagt om de vaardigheid de ge-

beurtenissen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om uiteenlo-

pende standpunten te waarderen, dus om een open en flexibele opstelling,

om een rustige kijk op de dingen (geduld, d.w.z. uitstel van de directe actie)

en om een onbevooroordeeld en bedachtzaam oordeel, waarbij rekening ge-

houden wordt met zoveel mogelijk van de waargenomen indrukken.

jc Abstract conceptualiseren (theoretiseren)

Hierbij gaat het erom de observaties om te werken tot algemenere, meer ab-

stracte, logische theorieën, of om begrippen(stelsels) te vinden waarmee een

dieper inzicht verkregen kan worden van de beschreven observaties. Het

accent ligt dus op het gebruik van logica, ideeën en begrippen. Het bena-

drukt denken tegenover voelen, theorievorming tegenover intuı̈tief begrij-

pen van unieke, specifieke gebeurtenissen, een wetenschappelijke tegenover

een meer artistieke benadering van problemen. Het vraagt om de vaardig-

Figuur 0.1

Model voor proces van ervaringsleren (naar Kolb, 1984).
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heid systematisch te kunnen plannen, abstracte symbolen en een kwantita-

tieve analyse te gebruiken en conceptuele systemen te ontwikkelen. Het

vraagt om waardering van nauwkeurigheid, om secuur en gedisciplineerd

analyseren van ideeën.

jd Actief experimenteren

Hierbij gaat het om het geleerde in praktijk te brengen, nieuwe dingen actief uit

te proberen, dus om het actief beı̈nvloeden van mensen en veranderen van

situaties, hetgeen weer leidt tot nieuwe ervaringen. Het benadrukt prakti-

sche toepassingen tegenover reflectief begrijpen, een pragmatische opstel-

ling voor wat ‘werkt’ tegenover wat waar is, een nadruk op actief doen

tegenover meer gedistantieerde observatie. Het vraagt om de vaardigheid

initiatieven te ontplooien, risico’s te nemen om bepaalde doelen te realiseren

en de behoefte om resultaten te bereiken. Deze instelling kan zowel gericht

zijn op het oplossen van problemen als op het verkrijgen van een dieper

inzicht in de situatie.

Leerverslag

Dit boek is gebaseerd op de principes van ervaringsleren. Dat wil zeggen dat

leren wordt opgevat als een proces dat begint met concrete ervaringen (directe

betrokkenheid en beleving van door jezelf meegemaakte gebeurtenissen),

waar je nader op reflecteert (met een zekere distantie beschouwt vanuit diverse

invalshoeken). Meer abstract theoretiseren volgt hierop, waarbij concepten en

theorieën op de observaties worden toegepast in een poging tot een dieper

inzicht te komen. Actief experimenteren is de laatste stap, waarbij het tot nu toe

geleerde in de praktijk wordt gebracht, nieuwe dingen worden uitgepro-

beerd, zo weer nieuwe ervaringen voortbrengend.

Als hulpmiddel voor je leren vragen we je om tijdens het werken aan dit

onderwerp voor jezelf een dagboek bij te houden. De bedoeling is dat je daarin

opschrijft, hoe je op deze vier genoemde leerniveaus bezig bent en met wat

voor resultaat. Dus wat heb je ervaren, wat zijn je reflecties daarop, welke

theorieën waren voor jou bruikbaar en wat heb je vervolgens gedaan om

nieuwe dingen uit te proberen. Dit dagboek is voor je eigen gebruik en dient

om een reflectieve houding aan te leren (Lang & Van der Molen, 2000, p. 142).

Het kan als basis dienen om je eindleerverslag te schrijven.

N.B. Wanneer dit boek gebruikt wordt bij een cursus, kan een dergelijk

leerverslag een van de belangrijkste uitgangspunten voor de beoordeling zijn.

Aangezien we hier de principes van ervaringsleren volgen, vindt leren niet

alleen plaats op het niveau van (de ontwikkeling van nieuwe) concepten, maar

ook op het niveau van de ervaring zelf. Het eerste onderdeel zou te toetsen zijn

met behulp van een tentamen, het tweede uiteraard niet. Beide evenwel

kunnen getoetst worden met behulp van dit leerverslag.

BSL – ID 1590_GV 978 90313 50520 – ACA_BK_1KZM – Trainingsboek conflicthantering

Trainingsboek conflicthantering en mediation12



Hieronder volgen nog enkele aanwijzingen voor het maken van zo’n verslag

en de meer specifieke beoordelingscriteria voor de onderdelen ervan.

ja Concreet ervaren

In dit onderdeel beschrijf je kort wat er gebeurd is. Een simpele beschrijving

van de feitelijke of objectieve gebeurtenissen is niet voldoende. De gevoelens

die je hebt gehad, je gedachten en je percepties op dat moment zijn belangrijk

voor dit onderdeel van je verslag. Je verslag kent hier dus een objectieve en een

subjectieve component. De eerste behelst de feiten van je ervaringen zonder

een poging deze verder te analyseren. De tweede houdt de persoonlijke

beleving in van deze gebeurtenis, met de gevoelens, gedachten en (subjec-

tieve) waarnemingen die je toen hebt gehad.

Bij het schrijven van dit onderdeel kan het volgende behulpzaam zijn.

–Probeer de ervaring in gedachten her te beleven en ook weer bewust te

worden van wat het je (gevoelsmatig) doet, nu je het als het ware weer

meemaakt. Geef weer wat je toen zag/hoorde/voelde/dacht/wilde en wat je

anderen zag/hoorde doen, enzovoort.

–Vermijd een mechanische weergave van alle details behalve voor zover ze

voor de rest van je verslag essentieel zijn.

–Vermijd de weergave van de gevoelens die je na afloop of weer terugkijkend

kreeg. Dit soort zaken zijn meer relevant voor het volgende onderdeel

(reflectie) van je verslag.

jb Reflectief observeren of reflecteren

De kernvraag voor dit onderdeel is: wat heb ik allemaal kunnen zien en wat

voor betekenissen zouden al die observaties kunnen hebben? Verzamel

daarom zoveel mogelijk observaties. Tracht dus naar de gebeurtenis te kij-

ken vanuit zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten. Bijvoorbeeld hoe

keken de verschillende betrokkenen tegen de situatie aan en wat voor bete-

kenis zou dat voor hen hebben gehad? Hoe zou een meer neutrale buiten-

staander het gezien, gehoord, ervaren kunnen hebben? Hoe zou dat voor een

jonger/ouder iemand geweest zijn of voor iemand van de andere sekse of

voor iemand die wel of niet studeert of voor iemand met een andere culturele

achtergrond? Reflecteer op deze observaties om de persoonlijke betekenis te

achterhalen die deze gebeurtenis voor jou heeft gehad.

Behulpzaam hierbij kan het volgende zijn.

–Bespreek je ervaringen met anderen (die het wel en die het niet hebben

meegemaakt) om hun visie erop te kunnen vernemen en in contrast daar-

mee je eigen percepties te verduidelijken.

–Probeer je los te maken van een eenzijdige, vooringenomen kijk op de

gebeurtenissen. Ga er een beetje op broeden, zodat geleidelijk de voor jou

persoonlijke betekenis ervan naar boven komt.
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jc Abstract theoretiseren

Gebruik voor dit onderdeel de literatuur die in het boek aan de orde komt en

waarnaar verwezen wordt. Laat zien in hoeverre je de meer abstract-theore-

tische inzichten beter begrijpt door je ervaringen en omgekeerd. Geef de

literatuur niet klakkeloos weer, maar geef aan hoe bepaalde begrippen en/of

theorieën zich verhouden tot je ervaringen/observaties. Zijn je ervaringen

een ondersteuning ervan of spreken ze die juist tegen? Wat leren je ervarin-

gen tegen de achtergrond van die theorieën jou over (conflict)verschijnselen

en processen die niet alleen specifiek voor jou of voor dit ene concrete in-

cident gelden, maar een meer algemene betekenis hebben? Gebruik ver-

schillende bronnen (auteurs/artikelen) als die relevant zijn. Het is hier ook

de plaats om de door jezelf ontwikkelde theoretische inzichten weer te ge-

ven.

Behulpzaam hierbij kan het volgende zijn.

–Ga uit van een of meer theoretische begrippen, zoek daar een ervaring van

jezelf bij die hiermee te maken heeft en werk die verder uit.

–Wat moeilijker is het om de tegenovergestelde weg te volgen en theorieën

te zoeken die relevant zijn om je eigen ervaringen beter te begrijpen.

jd Actief experimenteren

Denk eens na hoe je je in de toekomst anders zult kunnen opstellen op basis

van de beschreven ervaringen en inzichten. Hoe kun je deze door jou ont-

wikkelde begrippen/inzichten verder uittesten? Je ideeën hieromtrent kun je

formuleren in de vorm van een aantal vuistregels of voorgenomen plannen.

Beschrijf daarom zo gedetailleerd mogelijk wat je van plan bent te gaan doen:

wees specifiek en concreet.

Je kunt hier uiteraard ook je ervaringen beschrijven, voor zover je nu al

bezig geweest bent om actief dingen uit te proberen, die je eerder hebt ge-

leerd. Idealiter doorloop je dus binnen de tijd dat je met dit onderwerp bezig

bent al de vier leerfasen.

Behulpzaam hierbij kan het volgende zijn.

–Projecteer een gebeurtenis in de toekomst en laat zien hoe je je daarbij zult

opstellen.

–Tracht je voor te stellen wat het uiteindelijke resultaat hiervan zal zijn en

hoe het zal zijn als je krijgt wat je wenst.

je Integratie en synthese

Een goed leerverslag volgt niet mechanisch de voorafgaande vier punten,

maar geeft iemands leerproces weer met gebruikmaking van de vier aspec-

ten. Een goed verslag heeft een kernthema en een rode draad door het hele

verhaal heen. Naarmate de schrijver erin slaagt aan de lezer over te dragen

hoe belangrijk het leerproces voor hem persoonlijk is geweest, zal het verslag

aan levendigheid winnen.

De volgende punten kunnen hierbij behulpzaam zijn.
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–Houd goed voor ogen wat de belangrijkste boodschap is van je verslag en

tracht die zo goed mogelijk over te brengen.

–Besteed aandacht aan de overgangen; deze maken het stuk vloeiend.

–Je kunt kiezen voor een vorm waarbij je achtereenvolgens al de vier punten

afwerkt, of voor een meer geı̈ntegreerde opzet, waarbij echter wel alle vier

de punten aan bod moeten komen.

Het geven en ontvangen van feedback

Wat is feedback?

Aan de hand van de oefeningen die in dit boek beschreven staan, kun je leren

hoe je effectiever met conflicten kunt omgaan. Een van de belangrijkste

hulpmiddelen hierbij is de feedback die je van de anderen met wie je de oefe-

ning doet, kunt vragen. Wat is feedback en hoe kun je het beste feedback

geven en ontvangen? Onder feedback verstaan we hier de informatie van

anderen over hoe bepaald gedrag van jou door hen wordt waargenomen,

ervaren en begrepen en welke effecten dat gedrag op hen heeft. In het ge-

wone leven krijg je dat soort informatie meestal alleen maar indirect of ter-

loops. Je kunt soms slechts uit iemands blik of aan zijn manier van reageren

afleiden hoe hij jou ervaren heeft. De reden waarom dit soort informatie

buiten een leersituatie niet zo gauw bewust en expliciet gegeven wordt, is

dat je er dan niet zo voor openstaat; of als dat wel het geval is, het op zo’n

manier wordt gegeven dat je er niet zoveel mee kunt, of er alleen maar

defensief op kunt reageren. Dit gaat nog sterker op, wanneer je te maken

krijgt met conflicten: je moet het dan immers vaak doen zonder feedback, of

met ambigue of misleidende informatie over de effectiviteit van je gedrag

van de kant van je tegenstander. Deze is er immers vaak juist op uit je te

misleiden of te bedriegen. Om die reden zullen we een aantal criteria geven,

waaraan feedback moet beantwoorden, wil die effectiever kunnen zijn.

Tijdens een rollenspel bijvoorbeeld kan het voorkomen dat een van de

anderen iets doet waar jij de kriebels van krijgt, boos of verbaasd over wordt

of waar je bewondering voor hebt. Een voorbeeld:

Ilse vraagt op een hooghartige en tamelijk afstandelijke manier of Henk, haar

tegenspeler, misschien genegen zou zijn om ook eens een keer koffie in te

schenken.

Terwijl jij als observator aan de kant zit, krijg je de neiging om voor Henk op te

komen en Ilse eens flink op haar nummer te zetten. Het is mogelijk dat je dat

Ilse nog nooit hebt zien doen, maar het kan net zo goed, dat je de situatie

herkent of dat je die hooghartige en afstandelijke manier van doen zelfs

typerend vindt voor Ilse.

BSL – ID 1590_GV 978 90313 50520 – ACA_BK_1KZM – Trainingsboek conflicthantering

Inleiding 15



Het spel gaat verder en tot jouw verbazing zie je Henk de koffie inschenken.

Wel valt het je op dat Henk gedurende de rest van het spel een afwachtende

houding aanneemt en aan Ilse geen enkele medewerking meer verleent.

Na afloop van het spel kun je je waarnemingen en je gevoelens erover aan de

beide rollenspelers meedelen, zonder overigens oordelen van goed of slecht

hierover uit te spreken. Het kan zijn dat noch Ilse noch Henk zich bewust

waren van wat er op dat moment gebeurde, maar dat zij wel ontevreden

waren over het uiteindelijke resultaat. Als bijvoorbeeld het doel van de

bijeenkomst was dat Ilse Henks medewerking moest zien te verkrijgen, is

dat mislukt. Het kan ook zijn dat Ilse de touwtjes in handen wilde krijgen,

Henk wilde imponeren en zijn medewerking verder helemaal niet nodig

had: dan zijn haar bemoeienissen dus wel succesvol geweest. Maar in beide

gevallen is het voor Ilse belangrijk te weten wat er in haar manier van doen

ervoor gezorgd heeft dat haar plannen geslaagd of mislukt zijn. Zowel Henk

als de toeschouwers kunnen haar hierover informeren. Dit is de bedoeling

van het geven van feedback.

Het geven van feedback is dus een waardevol hulpmiddel om in leersitua-

ties meer inzicht te krijgen in je eigen manier van handelen en de uitwerking

die dat heeft op anderen. Maar er is nog een tweede reden waarom het be-

langrijk is effectief feedback te kunnen geven. Wanneer je als derde partij bij

een conflict betrokken bent (zie module III: Interventiestrategieën), kan het

geven van feedback een waardevolle techniek zijn om het conflictproces

positief te beı̈nvloeden. Immers een conflict ontstaat of escaleert, omdat

partijen elkaar niet begrijpen of verschillend interpreteren. Door als derde

partij feedback te geven of de partijen elkaar feedback te laten geven, kunnen

veel misverstanden worden opgehelderd.

Zowel voor het geven als voor het ontvangen van feedback moet aan be-

paalde voorwaarden zijn voldaan. In het algemeen geldt dat er een bepaalde

mate van vertrouwen en veiligheid moet zijn tussen gever en ontvanger.

Beiden moeten het idee hebben dat de feedback moet dienen als hulpmiddel

bij het leren van nieuwe inzichten en vaardigheden. Wat betreft het ontvan-

gen van feedback is het van belang dat je in staat bent om je eigen gedrag ter

discussie te stellen zonder dat je je meteen aangevallen voelt en meent in de

verdediging te moeten gaan. Je haalt er doorgaans meer uit als je in staat

bent het proces van feedback geven zoveel mogelijk te sturen en af te stem-

men op je eigen leerbehoeften. Het belangrijkste dat je bij het geven van

feedback in de gaten moet houden is dat je je in de eerste plaats ten dienste

stelt van de ander. Wanneer je primair je eigen doelen voor ogen hebt en – in

het geval van de toeschouwer in ons voorbeeld, Ilse nu eindelijk wel eens wilt

vertellen wat voor een arrogante, hooghartige trut zij is – ben je meer met

jezelf bezig en geef je eerder een subjectieve beoordeling van haar gedrag dan

feedback in de zin die wij hier bedoelen. Juist door het achterwege laten van

dat soort oordelen en normeringen en je te beperken tot louter weergave van

het effect dat andermans gedrag op jou heeft gehad, wordt de kans dat de

ander niet defensief zal reageren ook groter (Gibb, 1995). Je moet natuurlijk

wel in staat zijn om dat soort effecten van andermans gedrag op jou te zien
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en om een onderscheid te maken tussen wat in jouw reactie meer iets over

jezelf dan over die ander zegt.

Hieronder geven we een aantal criteria voor het geven en ontvangen van

feedback.

Criteria voor goede feedback

ja Het geven van feedback

–Feedback moet beschrijvend zijn en niet evaluerend, veroordelend, interpre-

terend of naar motieven zoekend. Beschrijf wat je ziet, hoort en voelt, en

laat waardeoordelen achterwege. Bijvoorbeeld:

. ‘Ik zie dat je je van me afwendt’, in plaats van: ‘Je hebt blijkbaar de pest

aan mij’;

. ‘Ik begrijp uit je woorden dat je wel boos was, maar het niet kon laten

merken’, in plaats van ‘Je durfde haar zeker de waarheid niet te vertellen’;

. ‘Als je me niet aankijkt, heb ik het gevoel dat je niet naar me luistert’, in

plaats van: ‘Je hebt geen aandacht voor anderen’.

–Laat bij het geven van negatieve feedback duidelijk merken dat je niet

iemands persoon bedoelt, maar bepaalde gedragingen van iemand.

–Feedback moet concreet, specifiek zijn in tegenstelling tot globaal, algemeen

en generaliserend. Bijvoorbeeld: ‘Op dat moment luisterde je niet naar

hem’, in plaats van: ‘Je luistert nooit’.

–Feedback moet vanuit het hier en nu gegeven worden, de tijd die tussen het

gedrag waarop de feedback betrekking heeft en het geven van feedback zit,

moet zo kort mogelijk zijn. Hiermee voorkom je dat je praat over situaties

die noch de gever noch de ontvanger zich precies herinneren, waardoor

fantasie en werkelijkheid door elkaar gaan lopen (een video-opname kan in

zo’n geval uitkomst bieden). Wel moet je inschatten of de persoon op dat

moment bereid is dergelijke informatie te horen. Feedback moet zo min

mogelijk op het verleden en andere situaties betrekking hebben, maar het

is wel goed te vergelijken in tijd en per situatie. Bijvoorbeeld wanneer je

iemand nu anders ervaart dan twee dagen geleden of wanneer iemand zich

vandaag anders heeft gedragen in een situatie die vergelijkbaar is met die

van twee weken geleden.

–Feedback moet de subjectiviteit aangeven en geen objectiviteit suggereren.

Geef duidelijk aan dat het jouw idee, jouw visie, jouw gevoel is, door

zinnen te gebruiken als: ‘ik vind’, of ‘het komt zo bij mij over’. Spreek niet

in algemene termen zoals: ‘je bent’.

–Het is goed om feedback te checken, zowel de gever als de ontvanger kan dit

doen door ook aan anderen een mening te vragen. Zo streef je naar inter-

subjectiviteit.

–Geef bij feedback aan wat het effect is van het gedrag van die ander op jou.

Geef aan welke gevoelens het bij je oproept en wat de gevolgen zijn voor

jouw gedrag. Bijvoorbeeld: ‘Jij keek me niet aan terwijl ik mijn verhaal

vertelde, daardoor voelde ik me beledigd en probeerde jou onderuit te
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halen toen jij met jouw verhaal op de proppen kwam’. Geef dus ook jezelf

bloot.

–Feedback moet in eerste instantie de behoefte van de ontvanger dienen en niet

de behoefte van de gever. Het is niet de bedoeling dat je slechts eigen

emoties probeert kwijt te raken, over iemand heen walst, adviezen geeft of

manipuleert. Houd rekening met de consequenties van de feedback voor de

ontvanger en geef alleen informatie waarmee de ander iets kan. Dus over

gedrag dat eventueel veranderbaar is. Tegen iemand die in een rolstoel zit

zeggen dat jij je zo ergert aan het feit dat hij in een rolstoel zit, heeft weinig

zin. Laat de ander vrij om zijn of haar gedrag bij te stellen en controleer of

de informatie die je wilt geven bruikbaar is voor de ander.

–Wees selectief bij het geven van feedback, richt je op een aantal zaken in

plaats van op vele fragmenten. Geef geen van-minuut-tot-minuut be-

schrijving van het geobserveerde gedrag, maar haal er de voor jou belang-

rijke aspecten uit.

jb Het ontvangen van feedback

–Probeer bereid te zijn feedback te ontvangen en zeg wanneer je om wat voor

reden dan ook geen feedback wilt ontvangen.

–Probeer zowel de positieve als de negatieve dingen te horen.

–Probeer te begrijpen wat de ander bedoelt en vraag eventueel om ophelde-

ring. Controleer of je het goed begrepen hebt.

–Ga niet argumenteren of verdedigen.

–Probeer zelf het feedbackproces te sturen, feedback heeft het meest zin

wanneer het startpunt bij de ontvanger ligt. Stel vragen.

–Bedenk telkens dat de feedback betrekking heeft op bepaalde gedragsas-

pecten en dat niet jouw hele persoon bedoeld wordt. Reageer kritisch op de

feedback en beoordeel wat je er zelf mee kunt. Controleer of anderen er ook

zo tegenaan kijken als de feedbackgever.

–Controleer of er sprake is van feedback of van een be- of veroordeling en laat

het de feedbackgever horen wanneer je het idee hebt dat de feedbackgever

be- of veroordeelt.

–Wanneer jou niet duidelijk is waarom iemand bepaalde feedback geeft,

bijvoorbeeld wanneer die ander niet vertelt wat voor effect jouw gedrag

heeft op hem of haar, vraag er dan naar.

Feedback en beoordeling

Hier staat het hanteren van processen tussen mensen/groepen die met elkaar

in conflict zijn centraal; het gaat met andere woorden om het aanleren van

procesvaardigheden (die trouwens ook in niet-conflictsituaties gebruikt

kunnen worden).

1 Schrijf eens voor jezelf op:

–welke professionele inzichten (cognities) en vaardigheden en welke meer

persoonlijke vaardigheden in dit verband voor jou essentieel zijn;

–wat je als je krachten en kernkwaliteiten beschouwt en wat je als belem-
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meringen, tegenkrachten en valkuilen ziet, die je in de weg staan om je

idealen te bereiken (probeer zo specifiek mogelijk te zijn);

–hoe ver je volgens jou tot nu toe gevorderd bent in de richting van je

leerdoelen (professionele identiteit); en hoe jij daaraan hebt gewerkt en

hoe anderen daaraan hebben bijgedragen;

–waar je in de naaste toekomst (bijv. in de komende cursus) aan wilt gaan

werken en hoe je dat denkt te gaan doen (leerdoelen).

2 Bij het maken van je eigen stuk kun je ook nog gebruikmaken van de

volgende vragen. Wat betekent het beoordelen voor je? Zie je ernaar uit, zie

je ertegenop? Hoe laat je je in je zelfbeoordeling beı̈nvloeden door wat je

denkt dat anderen van je vinden (neiging om het vaag te houden of om

jezelf te onder- of overschatten of om je zelfbeoordeling zo te maken dat

het bijna onvoorstelbaar wordt dat anderen daar nog iets op zouden kun-

nen aanmerken). In hoeverre beı̈nvloedt wat je in je opleiding hebt geleerd

ook je eigen (persoonlijke) leven? In hoeverre lukt het je ervaring (praktijk)

en theorie op zinvolle wijze met elkaar te verbinden?

3 Deze stukken wissel je aan elkaar uit, zodat je een indruk kunt krijgen van

ieders zelfbeoordeling en de criteria die hij aanlegt. Vervolgens kun je

elkaar feedback geven op hoe ieder zichzelf beoordeelt en kun je elkaar ook

beoordelen. Bij de bespreking van de stukken krijgt ieder om de beurt de

tijd (ieder krijgt dus een kans, of hij die ook benut is wat anders); de

anderen zetten zich voor die persoon in. Bij dit proces kan desgewenst

iemand anders als procesbegeleider (niet beschermengel) optreden, die

daarbij tevens ook het proces van de ‘gevers’ in de gaten kan houden.

N.B. Bedenk daarbij dat er een verschil is tussen feedback geven (iemand als

het ware een spiegel voorhouden van hoe hij handelt en wat voor effect dit

heeft op de gever) en beoordelen (wél normatief, evaluerend); zie ook kenmer-

ken van feedback (p. 17 en verder).
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