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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Behoudens de in of krachtens 
de Auteurswet van 1912 
gestelde uitzonderingen 
mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen, 
of enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van 
reprografische verveelvoudi-
gingen uit deze uitgave is toe-
gestaan op grond van artikel 
16h Auteurswet 1912, dient 
men de daarvoor wettelijk 
verschuldigde vergoedingen 
te voldoen aan de Stichting 

Reprorecht (Postbus 3051, 
2130 KB Hoofddorp, www.
reprorecht.nl). Voor het over-
nemen van gedeelte(n) uit 
deze uitgave in bloemlezingen, 
readers en andere compilatie-
werken (artikel 16 Auteurswet 
1912) kan men zich wenden 
tot de Stichting PRO (Stichting 
Publicatie- en Reproductie-
rechten Organisatie, Postbus 
3060, 2130 KB Hoofddorp, 
www.stichting-pro.nl).

www.boomnelissen.nl
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2 spelen met conflicten

spelen met conflicten 

Een conflict is een botsing van waarheden die 

niet in een verhaal passen. Conflictoplossing 

ligt in het aanpassen van de waarheden of het 

oprekken van het verhaal.

Vooraf
In 2005 brachten we de eerste versie uit van 

Spelen met conflicten, in 2007 volgde de 

tweede druk. Het spel heeft veel teweeg-

gebracht. Talloze coaches en begeleiders in 

Nederland en België gebruiken het binnen 

hun werk. Naar aanleiding van de feedback en 

ervaringen van onze klanten en onszelf heb-

ben we het spel grondig herzien. 

In deze vernieuwde versie zijn de competentie- 

kaarten vervangen door een competentie-

formulier. Een formulier blijkt eenvoudiger en 

doeltreffender in het gebruik. Ook de omschrij-
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vingen zijn herzien. Het competentieformulier 

kunt u downloaden via www.coachlink.nl of 

www.boomnelissen.nl. 

De situatiekaarten ‘Gelijk of Geluk?’ zijn niet 

meer opgenomen, omdat zij het spel bleken 

te beperken tot werksituaties, terwijl er zo 

veel meer mogelijkheden zijn om het spel te 

spelen (onderwijs, gezinssituaties et cetera). 

Via Coachlink.nl kunt u situaties downloaden, 

niet alleen voor werksituaties. 

De teksten op de kaartjes hebben we aange-

scherpt, om het spel nog gebruiksvriendelijker 

te maken. 

We wensen u veel plezier en succes bij het 

spelen met conflicten!

Francine ten Hoedt en Marijke Lingsma
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