
 

  

Masterclass | Conflict en Dialoog  
 

3 en 4 oktober 2019 te Huissen 

Wij mensen zijn van nature conflictvermijdend. 

Dat is ook niet vreemd: ons brein heeft immers 

een hekel aan pijn. Achter elk conflict gaat een 

diepgaande, vaak existentiële, vraag schuil: 

hoor ik erbij en blijf ik erbij horen als ik laat zien 

wat werkelijk in mij leeft? Conflicten triggeren 

onze ervaringen met scheiding. 

 

Conflicten gaan wezenlijk over verschillen. 

Verschillen die dagelijks zichtbaar en voelbaar 

zijn tussen mensen, in organisaties en in teams. 

Verschillen dagen ons uit tot het aannemen van 

een ander perspectief. Tot het op zoek gaan 

naar wat we nog niet weten over onszelf en 

anderen. Om zo werkelijk in verbinding te zijn 

met onszelf, onze roeping en onze secure 

bases. 

Op een dag kijkt hij. 
ditwilzeggen voor het eerst  
kijkt hij  werkelijk. … 
 
zulk kijken leg je niet meer stil. 
niet door je ogen te sluiten. 
door blind te worden minst van al.      Uit:  Verkeerd Keelgat  | Gust Gils 

 

 

In deze masterclass gaan we op zoek naar het 

verborgen groei- en leerpotentieel dat achter 

elk conflict schuilgaat. We doen dat door 

ervaringsgericht te werken met de bron van 

(sluimerende) conflicten. In dat onderzoek 

leggen we verbanden met de thema’s van de 

Transitiecirkel. We zullen daarbij ontdekken 

wat het onlosmakelijke verband is tussen 

conflict, verlies en zogenaamde unfinished 

business. We verkennen de impact en kracht 

van emoties bij conflicten en het vormgeven 

van leiderschap. 

 

In de Masterclass leer je state of the art 

dialoogtechnieken die je dagelijks kunt 

toepassen in je eigen praktijk als leider of 

begeleider. 
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 Inspiratiebronnen 

In de Masterclass wordt onder meer gewerkt met 

inzichten uit de hechtingstheorie, secure base 

leiderschap, het systemisch werken en de meaning 

reconstruction-benadering. We worden daarbij 

mede geïnspireerd door George Kohlrieser, Robert 

Neimeyer, Bert Hellinger, Elisabeth Kübler-Ross, 

Edith Eger, John Bowlby, David Bohm. 

 

Opbrengst 

• diepgaand inzicht in de grondslag, aard en 

werking van conflict 

• handvatten in het herkennen van het 

verschil tussen conflict en strijd  

• zicht op de eigen 

conflict(vermijdings)geschiedenis en de 

invloed op het professioneel handelen 

• kennis over het verband tussen hechting, 

verlies en conflict 

• concrete technieken voor het voeren van 

effectieve verbonden dialoog 

 

Doelgroep 

De masterclass is bedoeld voor ervaren leiders in 

organisaties en professioneel begeleiders die 

diepgaand willen leren over conflict en dialoog. 

 

Deelnemers zijn bereid hun eigen kwetsbaarheid bij 

deze thema’s te onderzoeken als basis voor 

(professionele) groei en ontwikkeling. 

 

Begeleiding 

Deze Masterclass wordt gegeven door Jakob van 

Wielink. 

 

 

Praktische informatie 

Datum:    

Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019. 

 

Werktijden:  

We starten donderdag om 09:30 uur en eindigen 

vrijdag om 17:00 uur. Op donderdag is er een 

avondprogramma.  

 

Kosten:  

€ 795,- , inclusief koffie/thee en lunch en 

(vegetarisch) diner op donderdag. Inschrijving is 

definitief na ontvangst van betaling.  

 

De algemene voorwaarden van De School voor 

Transitie zijn van toepassing. Wij zijn een CRKBO 

geregistreerde instelling. Onze opleidingen en 

trainingen zijn daarom vrijgesteld van BTW. 

 

De kosten voor (voor)overnachting zijn voor eigen 

rekening en kunnen tegen een gereduceerd tarief 

worden gereserveerd bij de locatie.  

 

Locatie:  

Dominicanenklooster te Huissen (nabij Arnhem). 

www.kloosterhuissen.nl  

 

Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid naast de 

locatie. 

 

Aanmelden:   

Door het invullen van het aanmeldformulier op 

www.deschoolvoortransitie.nl  

 

 


