Opleiding

Conflictcompetent
samenwerken in het Facilitair
Domein
Constructief omgaan met
tegenstellingen en verschillen

Tegenstrijdige
belangen:
in complexe
samenwerkingen
zijn conflicten
nauwelijks te
vermijden
Conflict is onlosmakelijk verbonden met de
aard van de samenwerking, dynamiek en
werkzaamheden binnen het FM-domein. Het
FM-domein kenmerkt zich door verschillen
van inzicht, interpretaties en daarmee ook
door conflicten. Deze conflicten zorgen voor
stress en ergernis bij de betrokken professionals.
Het niet constructief managen van conflicten
leidt veelal tot financiële, organisatie, politieke
en technische risico’s en schade. FM kent een
cultuur waarbij vormen van conflictmanagement
incidenteel en veelal impliciet ingezet worden.
Op het moment dat er een conflict ontstaat,
wordt teruggegrepen naar contractuele
afspraken of roept men de hulp in
van een externe begeleider zoals een
mediator of een neutraal voorzitter.
Daarnaast wordt conflictmanagement
als louter een vaardigheid van professionals
benaderd. Terwijl het managen van
conflicten ook om een constructieve
benadering van de eigen organisatie vraagt.
Daarmee wordt bedoeld een omgeving
waar een constructieve werkwijze tot de
organisatiecultuur behoort, zodat
betrokkenen als vanzelf worden gestimuleerd
en uitgedaagd om constructief naar werkende
oplossingen te zoeken.
Wat je kan doen is de negatieve effecten
beheersen, en verschillen juist aanwenden als
motor van ontwikkeling en vooruitgang. Dat is
de inzet van de opleiding conflictcompetent
samenwerken. In drie modules krijg je dieper
inzicht in hoe conflicten ontstaan en escaleren,
hoe je ze tijdig herkent én hoe je ze ombuigt
naar werkbare, duurzame oplossingen.

Wat levert de
opleiding je op?
Met de opleiding vergroot je
je toegevoegde waarde als
samenwerkingsprofessional
Je krijgt:
• Een scherp zintuig voor onderhuidse
spanningen in de samenwerking en potentiële
conflictsituaties;
•

Begrip voor de verschillende aspecten die
hierin een rol spelen en het vermogen om die
te herkennen en te doorgronden;

•

Inzicht op je eigen gedrag tijdens
samenwerkingsconflicten en hoe je ook anders
kan handelen;

•

Handvatten om constructiever en bewuster
met conflictsituaties om te gaan, om de
negatieve effecten te beheersen en er juist
positieve kracht uit te halen;

•

Vaardigheden en technieken om een
(potentieel) conflict te de-escaleren en een
veilige, werkbare omgeving te creëren waarin
samenwerkende professionals conflicten
duurzaam op weten te lossen en zo de
samenwerking te versterken

Het opleidingsprogramma
In het opleidingsprogramma Conflictcompetent samenwerken in het Facilitair Domein komen in
drie modules conflictsituaties uit uiteenlopende invalshoeken voorbij. Er wordt ingegaan op het
ontstaan van conflicten, hoe dit op te lossen en wat de impact is van je eigen gedrag op een
samenwerkingsverband.

Module 1
Waar gaat het mis in de interactie en
hoe dit op te lossen

Module 3
Inzicht in je eigen handelen en
samenwerkingsconflict

In de eerste module staat centraal hoe conflicten binnen
samenwerkingen ontstaan en hoe dit opgelost kan worden.
In samenwerkingsverbanden liggen de oplossingen vaak in
het relationele en culturele vlak. Het is dus essentieel dat je
inzicht hebt in de psychologische, sociologische aspecten
om zo te achterhalen waar het mis gaat in de interactie.
Verder wordt ingegaan op hoe een samenwerking ingericht
wordt in het facilitair domein, zodat een conflict voorkomen

In de laatste module wordt gereflecteerd op het
eigen gedrag dat je vertoont en hoe jij je opstelt in
conflictsituaties. Vanuit deze inzichten ga je anders
kijken naar je eigen samenwerkingssituatie waarin
ongetwijfeld ook conflicten spelen. Zo krijg je de tools
in handen om communicatie, mens, proces en inhoud
zo op elkaar af te stemmen dat conflicten niet tot een
breuk leiden, maar juist de samenwerking verstevigen.

of opgelost kan worden.

Module 2
Een positieve, veilige en effectieve
omgeving creeren om samen te werken
In de tweede module wordt ingegaan op de omgeving
die noodzakelijk is om een gezonde samenwerking tot
stand te laten komen. Daarbij is het van belang om
verder te kijken dan de relaties tussen personen. Juist
omdat het facilitair domein in werkelijkheid om complexe
systemen gaat waar deze personen onderdeel van
uitmaken. Daarbij is het noodzakelijk om een positieve,
veilige en effectieve omgeving te creëren om verschil
en conflict naar gedragen oplossingen te dirigeren.

Praktische informatie
Duur
Gedurende 6 maanden wordt je opgeleid
als samenwerkingsprofessional. Er zijn 3
opleidingsdagen. Aan iedere dag gaat een
online introductie vooraf. Daarnaast worden
online voortgangsbijeenkomsten georganiseerd.
Groepsgrootte
Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers.
Data en kosten
Informatie omtrent startdata en kosten vind je op
www.nextlevel.fm. Hier is het tevens mogelijk aan
te melden voor de opleiding of een (telefonisch)
gesprek aan te vragen.
Locatie
Het schitterende landgoed Zonheuvel,
Amersfoortseweg 98, Doorn.
www.landgoedzonheuvel.nl.
Intake
Je ontvangt een intake voorafgaand aan de
opleiding om de leerdoelen en praktijkcasus te
bespreken.
Incompany programma
Voor mogelijkheden om het programma
incompany te laten plaatsvinden kun je contact
opnemen via info@nextlevel.fm

Meer informatie en
aanmelden
Wil je meer weten over de opleiding, (het
aanbod van) Next Level FM of de mogelijkheden
voor in company trainingen en workshops? Neem
dan contact op via info@nextlevel.fm
Direct aanmelden kan op www.nextlevel.fm.

Docenten
Elsbeth Snieders-Hardon

André Salomonson

Elsbeth is mediator en trainer
met een economische
achtergrond. Als trainer
specialiseerde Elsbeth zich naast
mediation in het managen en
voorkomen van conflicten en
samenwerkingsproblemen.

Consultant, trainer, opleider
en oprichter van Next Level
FM. Hij heeft een bestuurs- en
veranderkundige achtergrond
en een schat aan ervaring in het
vormgeven, inrichten, leiden,
begeleiden en versterken van
samenwerkingsverbanden gericht
op waardecreatie.

Action learning

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is gebaseerd op Action Learning.
Dat is een manier van leren waarbij je wordt
gestimuleerd oplossingen te vinden voor
jouw specifieke organisatiedoelen waarbij
tegelijkertijd jouw persoonlijke leerdoelen
centraal staan. Je brengt een eigen
organisatievraagstuk mee en past hierop het
geleerde meteen toe.

Deze opleiding is bedoeld voor FM-professionals
die werken in samenwerkingsverbanden waar
mogelijke conflicten optreden en handvatten
wil ontwikkelen om hier op een constructieve
manier mee om te gaan.

Van ondersteuning tot
certificaat
Rondom elke module krijg je relevante
artikelen, presentaties en checklists mee als
naslagwerk. Daarnaast krijg je waardevolle tips
en instrumenten die je meteen in de praktijk
kan brengen. En heb je tussendoor vragen,
dan zijn onze docenten beschikbaar voor
online begeleiding. Na afloop van de opleiding
ontvang je uiteraard een officieel certificaat.
Maar het beste bewijs van je deelname is hoe jij
voortaan als allround samenwerkingsprofessional
bijdraagt aan succesvolle samenwerking.

Over Next Level FM
Next Level FM is een platform met als doel
vooruitstrevende FM-organisaties en de
wetenschap te verbinden om samen de
ontwikkeling te maken naar een nieuwe
vorm van samenwerking op facilitair gebied.
In de praktijk lopen FM-organisaties – aan
opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde – aan
tegen vraagstukken die voortkomen uit een
toenemende omgevingscomplexiteit en de
hogere eisen aan de bedrijfsvoering die hierbij
horen.

Info@nextlevel.fm
www.nextlevel.fm
Amersfoortseweg 98
3941 EP
Doorn

