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Conflict? Zo los je het op
Sara Van Wesenbeeck
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Vraag hulp van bemiddelaar
Zit je conflict vast en geraak je er zelf
niet uit? Vraag een (erkend) bemiddelaar om het gesprek tussen de
partijen weer op gang te brengen.
Onder diens begeleiding ga je op zoek
naar oplossingen waar alle betrokkenen achter staan. Dat levert in het
conflict geen winnaars of verliezers
op, maar wel een win-winsituatie
waar iedereen zich goed bij voelt.

Ben jij het altijd eens met anderen? Beslist niet! Uit ervaring weet je dat meningsverschillen kunnen ontaarden in een ruzie of conflict, met alle negatieve gevoelens en gevolgen van dien. Maar
een opgelost conflict haalt de stress weer van je schouders en kan zelfs je relaties met anderen
versterken. Zit je met een conflict? Pak het aan met deze vredelievende tips.
1. KAART HET ZO
SNEL MOGELIJK AAN
Een oplossing komt er niet vanzelf. Laat het niet
sluimeren of escaleren, maar vertel de andere partij zo snel mogelijk hoe je je voelt. Dat is niet makkelijk, want de meeste mensen gaan conflicten
liever uit de weg. Denk echter niet te snel dat de
ander slecht zal reageren. Kaart het aan, anders
krijgt de ander de kans niet om (samen met jou)
een oplossing te zoeken.
2. OMSCHRIJF HET PROBLEEM
Omschrijf duidelijk waar het om gaat. Waarom
voel je je ongelukkig? Wat veroorzaakt de druk
op je schouders? Maak de oefening eerst voor jezelf en bespreek het dan met de ander. Blijf in het
gesprek bij de kern van het probleem. Bijkomende zaken pak je later aan.
3. ZOEK DE BELANGEN
Door goed te luisteren en vragen te stellen, kun je
ontdekken wat de ander belangrijk vindt. Uit de
belangen van de partijen kunnen dan duurzame
oplossingen groeien. Probeer je zoveel mogelijk
in te leven in de situatie van de ander en zijn of
haar standpunt beter te begrijpen.

5. BLIJF RUSTIG
Houd het hoofd koel tijdens het gesprek en probeer rustig te blijven wanneer de ander boos
wordt. Met roepen bereik je niets. Formuleer je
gedachten op een rustige manier.
6. LEG DE SCHULD NIET
ENKEL BIJ DE ANDER
In een conflict zijn altijd (minstens) twee partijen in het spel
en heeft het verhaal meerdere
kanten. Houd dat in gedachten en
sta dan ook open voor de
feedback van de ander. Het
kan je ogen openen en een
ander licht op het conflict
werpen.

8. GEBRUIK POSITIEVE WOORDEN
Benoem het conflict niet als een ‘probleem’, maar
zie het als een uitdaging of een mooie gelegenheid om stappen vooruit te zetten. Positieve taal
helpt om conflicten zelfverzekerd, creatief en positief aan te pakken.
9. TOON RESPECT
Laat ook in een conflictsituatie blijken dat je de
ander waardevol vindt: let op je woorden, blijf beleefd, begin niet te schelden of de ander van alles
te verwijten. Enkel met respect kan er sprake zijn
van een gelijkwaardige verhouding tussen de partijen en kun je sneller tot een vergelijk komen én
kun je nadien met de ander nog
door één deur. Q
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7. PRAAT MET
JOUW WOORDEN
Praat voor jezelf, niet voor de ander. Vertel hoe jij de dingen hebt
ervaren. Dat zal op zich al een hele
uitdaging zijn. Praat in de ik-vorm.
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4. FOCUS OP WAT JE
GEMEENSCHAPPELIJK HEBT
Het gebeurt dat je blijft steken op één punt waar-

over je het maar niet eens kunt worden. Durf dat
even opzij te schuiven en te focussen op de dingen
die jullie binden. Welke zaken vind je allebei belangrijk? Nadien is het makkelijker om de moeilijkere punten aan te pakken.
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Van selfies maken, krijg je sneller luizen (en andere ‘luizige’ weetjes)
Het grootste misverstand over luizen is dat
je ze krijgt omdat je vies en onhygiënisch
zou zijn. Voor alle duidelijkheid: daar heeft
het helemaal niets mee te maken. Hoe je ze
wél krijgt en wat je nog moet weten over
luizen, sommen wij even voor je op.
1. HOOFDLUIZEN ZIJN NIET SELECTIEF
Of je nu een fris gewassen kopje hebt of je hebt je haren al een tijdje
niet gewassen: voor de hoofdluis maakt het allemaal niets uit. Die wil
gewoon een bos haar om in te schuilen, meer niet. Luizen worden
overgedragen door rechtsreeks hoofdcontact. Hoe de haren erbij liggen, kan de beestjes weinig schelen.
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2. HOOFLUIZEN KRIJG JE
NIET VAN JE HUISDIEREN
De luizen waar je hond of je kat mee geplaagd kunnen worden zullen niet verhuizen naar jouw hoofd.
Mensenluizen houden alleen van mensenbloed (want
dat is waar deze parasieten van leven), en dat lusten
kattenluizen dan weer niet.

De koppen dicht bij elkaar? Luizen vinden dit geweldig!

3. MEISJES HEBBEN VAKER
LUIZEN DAN JONGENS
Dat komt eenvoudigweg omdat meisjes vaker lange haren

hebben dan jongens. En daar houden de luizen van.
4. OOK VOLWASSENEN HEBBEN LAST VAN LUIZEN
Kinderen zijn wel gevoeliger voor luizen en zullen vlugger besmet
worden omdat ze nu eenmaal vaker met een besmettingshaard (op
school, op de jeugdbeweging...) in contact komen.
5. SELFIES MAKEN VERGROOT
HET RISICO OP LUIZEN
Bij tieners is vastgesteld dat het maken van selfies de kans op luizen
vergroot. Bij het nemen van de foto worden de hoofden dicht bij elkaar gestoken en zien luizen hun kans om naar een ander hoofdje over
te stappen.
6. LUIZEN OVERLEVEN ENKEL OP JE HOOFD
Luizen hebben voedsel nodig om te overleven. Is een luis in een muts
of hoed terechtgekomen, dan zal deze na twee dagen sterven. Luizen
zullen daarom nooit overleven in kledij of beddengoed.
7. LUIZEN UITKAMMEN, WERKT PRIMA
Met een speciale kam kun je luizen uit (natte) haren kammen. Ondersteunend kun je ook een speciale shampoo of lotion gebruiken. Heeft
er iemand in je gezin luizen, controleer dan ook alle gezinsleden.
8. VERWITTIG JE OMGEVING
Heeft je kind luizen? Wees hierover niet verlegen en licht de school/
kinderopvang in. Zo kan een eventuele luizenepidemie tijdig gestopt
worden. Q (nt)

