
   
 

 

Zorgadviseurs.nl Seminar 30 november a.s. 16.30 - 20.00 uur 

 

Profijt uit conflict:  
hoe conflict omzetten 
in constructieve 
dialoog 
 
 
Hoe vergroot u het conflictoplossend vermogen binnen uw team, afdeling of maatschap? 
Overal waar mensen intensief samenwerken, botsen ideeën, belangen en overtuigingen van tijd tot 
tijd met elkaar. Dat is onvermijdelijk. De kunst is om daar op een goede manier mee om te gaan. U 
leert te voorkomen dat sluimerende spanningen omslaan in een conflict of escalatie.  
 
Geïnspireerd door voorbeelden uit de evolutionaire gedragscode biologie en cognitieve neuro 
psychologie geeft Maarten Imkamp samen met Jacques Rodenstein op inspirerende en ludieke wijze 
inzicht in de grondbeginselen van samenwerking, spanning/conflict en verzoening binnen groepen. 
Vanuit dit perspectief komen zij tot verrassende aanbevelingen om met conflicten om te gaan maar 
ook om op preventieve wijze conflicthantering in te bouwen binnen het reguliere kwaliteitssysteem. 
Hun visie biedt ook aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van de veiligheidscultuur en 
aanspreekcultuur  binnen zorginstellingen.  
Maarten was  gedurende bijna 20 jaar bestuurder van diverse ziekenhuizen en heeft aan den lijve 
ondervonden wat de impact is van conflicten voor de betrokkenen, voor de organisatie en voor 
patiënten.  
Jacques geeft op basis van zijn jarenlange ervaring als strategisch bedrijfskundige en coach/adviseur 
binnen de zorg, inzicht in de rol die adequate communicatie speelt bij het oplossen van conflicten. 
 
Wat leert u? 
Aan de hand van een concrete praktijk casus ontwikkeld u nieuwe inzichten en vaardigheden. U leert 
de basis voor conflictregulatie: 

a. de biologische functie die spanning en conflict heeft; 
b. de vaste gedragspatronen herkennen die optreden tijdens conflicten; 
c. inzicht hoe communicatie cerebraal functioneert; 
d. hoe spanningsregulatie in te bouwen is binnen het kwaliteitssysteem;  
e. concrete tips ter preventie en voor EHBO bij conflicten. 

 
 
 



   
 
Aanmelding, lokatie en prijs 
We heten u vanaf 16.30 uur harte welkom met een warm buffet in ons kantoor aan de 
Wipstrikstrikkerallee 95 te Zwolle. Het seminar begint om 17.15 uur. Na afloop is gelegenheid tot een 
(fris)drankje en een praatje met elkaar tot 20.00 uur. 
 
Aanmelding kan door een Email te sturen aan info@zorgadviseurs.nl onder vermelding van uw 
contact gegevens. De kosten voor het seminar bedragen inclusief warme buffet en btw  €95,=. Na 
inschrijving ontvangt u een gespecificeerde rekening. 
Wíj hopen van harte dat u aan het seminar deelneemt. 
 
Namens Zorgadviseurs.nl 
Drs. Maarten Imkamp 
Jacques Rodenstein, MBA 
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