De Conﬂictloods
Een praktische gids voor omgaan
met conﬂicten op de werkvloer
Ziekteverzuim door onderlinge conﬂicten op het werk in
Nederland kost jaarlijks rond de miljard euro: 4 miljoen extra
verzuimdagen moeten worden doorbetaald door werkgevers.
En los van directe ﬁnanciële gevolgen bij verzuim, wordt ook
de voortgang en productie van het bedrijf hierdoor
belemmerd.
Meningsverschillen zijn overal, maar zodra meningsverschillen
uitlopen in conﬂicten, pesten en het verzieken van de
onderlinge sfeer is actie geboden.
In dit boek wordt een nieuw idee gepresenteerd: de
Conﬂictloods® – een medewerker in uw bedrijf die naast zijn
of haar ‘gewone’ werk ook een bijzondere rol heeft in het
voorkomen, tegengaan en oplossen van escalerende
meningsverschillen of pestgedrag.
Met behulp van beschikbare kennis uit de conﬂicttheorie
(diagnostiek, interventie, management) is een proﬁel
samengesteld voor de conﬂictloodsfunctie, dat direct
toepasbaar is in de werkorganisatie. De win-winsituatie bij
inzet van een interne Conﬂictloods is groot: bedrijfsprocessen
ondervinden minder hinder van interpersoonlijke
belemmeringen en het daardoor ontstane ziekteverzuim
neemt af.
Alle informatie over achtergrond en opzet van de
conﬂictloodsfunctie, maar ook over conﬂictdiagnose en aanpak en implementatie hiervan in uw arbeidsorganisatie
treft u in deze uitgave aan.
De auteurs zijn verbonden aan Medling, kennis- en
opleidingscentrum voor mediation en conﬂicthantering.
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Met het boek, een praktische gids, als uitgangspunt, zijn
verschillende trainingen ontwikkeld om medewerkers op te
leiden tot Conﬂictloods, Conﬂictcoach of Conﬂictmanager. Het
volledige trainingsaanbod vindt u op Medling.Academy
"Het wel en wee van een organisatie zal in grote mate afhankelijk zijn van hoe men met conﬂicten om
kan gaan. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor de politiek. Conﬂictloodsing zal een
belangrijke bijdrage leveren voor een vreedzamere samenleving."
Uit het Ten geleide van prof. dr. dr. Friedrich Glasl
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"Conﬂictloods, een proactieve aanpak van conﬂicten - recensie José Gavilan
De meeste mensen trachten conﬂictsituaties te ontlopen en snel te vergeten. Ze voelen zich daarbij
vaak wel tekortgedaan, maar verkiezen toch te zwijgen en contact te mijden. Zo lijkt het soms dat
ruzies niet vaak voorkomen..." Lees verder...

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

