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Arbeidsconflict en inzetbaarheid



Wat is een conflict? 

2

(Een conflict is) “een proces dat begint wanneer een 

individu of een groep ervaart dat een ander individu of 

groep iets doet of (na)laat of zal gaan doen of (na)laten, 

dat negatieve gevolgen heeft voor de eigen belangen, 

opvattingen of normen en waarden” (De Dreu, 1999; 

Thomas, 1992; Van de Vliert, 1997).



Hoe kijkt u naar conflicten? 





Invalshoeken conflict

● Friedrich Glasl: escalatiefasen

● Drie breinonderdelen (Steve Peters)

● Angst en genot (SCARF-model 

David Rock)



Friedrich Glasl

• Rationele fase

samen oplossen (win-win)

• Emotionele Fase

winnen of verliezen

• Vechtfase

verlies-verlies



Escalatie en de-escalatie (Glasl)
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Emotionele fase

WIN-LOSE
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LOSE-LOSE
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(Sub)systemen in het sociogram

● Organisatie 

● Sociaal

● Medisch

● Juridisch





Relatie en inhoud

● De aard van de relatie bepaalt hoe we de inhoud verstaan

● Als de relatie de ‘baas’ is, kun je over de inhoud geen 

afspraken meer maken

● Wat zijn de (meta)spelregels op inhoud en relatie?



De neuro-wetenschap leert ons 
over ons brein



Reptielenbrein

● Reflexen en functies gericht op zelfbehoud

● Geconditioneerde reflexen:

- bevriezen

- vluchten

- vechten



Het limbische systeem

● Instinctieve emoties 

● Thalamus en Amygdala hebben beide een 

belangrijke functie in het filteren van signalen



Neocortex

● Cognitie 

● Bewuste herinneringen

● Verbeelding

● Abstraheren

● Begrijpen van emoties



Ons brein is gericht op energiebesparing

● Herkent en maakt patronen van handelingen

● Gebruikt de geleerde patronen om de toekomst 

te voorspellen

● Tracht angst en gevaar te vermijden



Ons brein is gericht op STAY ALIVE

● De Amygdala geeft een signaal: gevaarlijk of 

plezierig

● Bij gevaar neemt het reptielenbrein de regie over 

(cortisol=stresshormoon)

● Bij plezierig/positief wordt de neo-cortex 

geactiveerd (dopamine=belonend hormoon)



Ons brein is gericht op het 
maximaliseren van beloning

● Zoeken naar veiligheid en comfort

● Voorkomen dat status negatief wordt beïnvloed

● Werken aan empathie binnen de groep

● Streven naar een eerlijke behandeling

● Borgen van autonomie



De sociale wetenschappen leren ons

● De drijfveren voor sociaal gedrag richten zich: 

- op het minimaliseren van gevaar en dreiging

- op het maximaliseren van beloning



David Rock

● Geeft met zijn SCARF-model een instrument om 

inzicht te krijgen in neurologische processen die 

plaatsvinden tussen mensen tijdens stressvolle 

en belonende interacties en drijfveren die het 

sociale gedrag sturen



David Rock

● Vijf dominante drijfveren sturen het sociale 

gedrag

● Ervaringen binnen deze vijf domeinen activeren 

een sterke angst of beloning response

● Ervaringen binnen deze vijf domeinen 

beïnvloeden hoe we acteren in sociale situaties 

en in interactie met anderen 



Angst en genot bepalen ons handelen



SCARF

● STATUS (status/positie)

● CERTAINTY (zekerheid/voorspelbaarheid)

● AUTONOMY (autonomie)

● RELATEDNESS (verbondenheid)

● FAIRNESS (eerlijkheid/rechtvaardigheid)



SCARF

● Status: de positie die je inneemt ten opzichte van anderen 

in de groep

● Zekerheid: de mate waarin gedrag of gebeurtenissen voor 

jou voorspelbaar zijn, waar je op kunt rekenen

● Autonomie: de mate waarin je ervaart dat je controle hebt 

over jezelf en gebeurtenissen om je heen

● Verbondenheid: het gevoel van veiligheid en vertrouwen 

dat je hebt bij de andere mensen in de groep. Kortweg 

ervaar je iemand als een ‘vriend’ of een ‘vijand’

● Eerlijkheid: de mate waarin je de transacties tussen de 

groepsleden als eerlijk ervaart



Status

● Besef van belangrijk zijn in vergelijking met 

anderen (rankingscore)

● Een mogelijke of daadwerkelijke statusverlaging 

activeren dezelfde gebieden als bij fysieke pijn

● Complimenten werken statusverhogend



Certainty 

● Behoefte aan duidelijkheid en 

voorspelbaarheid (patroonherkenning)

● Controle en grip op de toekomst = zuinig 

met energie omgaan

● Al bij een klein beetje onzekerheid geeft 

de frontale cortex het signaal ERROR



Autonomy

● Behoefte aan controle over de eigen omgeving

● Keuzen hebben en ook het gevoel keuzen te 

hebben

● Beide werken stressreducerend = belonend/ 

dopamine

● Afname in (beleefde) autonomie veroorzaakt een 

gevaar-reactie=bestraffend/cortisol



Relatedness

● Gevoel van verbondenheid en veiligheid

● De beslissing of iemand tot de In of OUT groep behoort 

wordt in het snelle denkende en handelende reptielenbrein 

genomen 

● De In-groep produceert met elkaar 

oxytocine=(knuffel)hormoon (verbinding vanuit het 

limbische systeem)

● Bij gebrek aan veilige sociale interactie en dus ook gebrek 

aan oxytocine genereert het lichaam een gevaar response



Fairness

● Het ervaren van een rechtvaardige en onbevooroordeelde 

uitwisseling in het sociale contact

● Een als fair ervaren uitwisseling werkt als innerlijke 

beloning

● Het gevoel van een onrechtvaardige uitwisseling creëert 

een grote angstrespons en kan zelfs heftige emoties van 

afkeer oproepen



Tenslotte

● Alle vijf domeinen van SCARF  kunnen een impact hebben 

op de persoonlijke waarneming van een sociale situatie

● Certainty en Relatedness blijken uit onderzoek het hoogst 

te scoren als Key Drivers op een SCARF-profiel

● Status en Relatedness zouden beide significante 

voorspellers zijn van levenskansen en gezondheid: 

- Status: cholesterol lager bij hoge status (apen)

- Relatedness: een groot sociaal netwerk en het gevoel          

geliefd te zijn leidt tot groei van Amygdala en Neo-Cortex         

massa.











Vragen, opmerkingen, suggesties?

Wij zien u graag in de hal bij koffie en thee


