
 

 

Omgaan met conficten 
 
Ontstaan  
 
Conflicten binnen speeltuinverenigingen beginnen meestal met iets kleins. Een opmerking die voortkomt 
uit een slecht humeur leidt soms tot lange, heftige discussies. Ook rond, gezellig geachte, evenementen 
als kerst, feesten of vakantieactiviteiten ontstaan wel eens spanningen. Dan is het iets drukker dan 
gewoonlijk, wat veel mensen prikkelbaar maakt. Naast tijdsdruk speelt ook de samenstelling van de 
vereniging een rol bij het ontstaan van conflicten. Vrijwilligers hebben allemaal hun eigen visie en 
belangen. Ze moeten bereid zijn om hun denkbeelden te vermengen met die van anderen. Soms lopen de 
verschillende visies zo uiteen dat conflicten onvermijdelijk lijken. Zo krijgt een nieuwkomer die er een hele 
andere werkwijze op na houdt dan de oudgedienden, mogelijk veel kritiek te verduren. Onwetendheid 
vormt vaak de aanleiding tot negatief commentaar, speculaties en achterklap.  
 
Een andere aanleiding voor conflicten binnen speeltuinverenigingen is gebrek aan waardering. Als 
bijvoorbeeld het bestuur de werkzaamheden van vrijwilligers niet op waarde schat of over het hoofd ziet, 
ontstaat er wrijving. De meeste conflicten sluimeren eerst een tijdje. Ze ontwikkelen zich terloops, maar 
blijven wel groeien. Vaak raakt de aanleiding na enige tijd volledig op de achtergrond.  
 
Voorbeeld, deel 1:  
 
Een aantal mannen verzorgt het onderhoud van de toestellen. Dit kost hen enige uren per week. Tijdens 
het werk praten ze regelmatig over één bepaald bestuurslid. Ze zien hem zo weinig op de speeltuin. Terwijl 
zij een toestel repareren en een nieuw verfje geven, vragen zij zich af wat hij nou eigenlijk voor de 
vereniging doet. Ze maken grapjes over het bestuurslid, maar er klinkt een serieuze toon in door. Na 
afronding van de reparatie oogt het toestel weer als nieuw. Het resultaat van hun inspanningen is duidelijk 
zichtbaar. De mannen vragen zich af wat ze nu eigenlijk merken van de verrichtingen van het bestuurslid? 
Het gesprek krijgt langzaam steeds meer invloed op de stemming. De mannen spreken andere vrijwilligers 
aan over het bestuurslid.  
Er ontstaat een discussie. Langzaam begint de hele vereniging ermee te bemoeien. Inmiddels heeft ook 
het bestuurslid vernomen dat hij het middelpunt is van een kwestie...  
Het bestuurslid beklaagt zich in een vergadering over de manier waarop sommigen over hem praten. Hij 
ervaart de negatieve sfeer rondom zijn persoon als drukkend. De voorzitter besluit om de zaak zelf eens te 
onderzoeken. Hij spreekt op een middag de mannen aan, die wederom een toestel repareren. Ze praten 
even over koetjes en kalfjes, totdat de voorzitter de kwestie rond het bestuurslid aansnijdt. Eerst krijgt hij 
wat lacherige reacties. De mannen vertellen dat zij altijd in de speeltuin te vinden zijn, maar het bestuurslid 
daar nooit zien. Wat doet hij eigenlijk voor de vereniging?  
  



 

De voorzitter maakt ze duidelijk dat ze de rol van het bestuurslid onderschatten. De mannen sputteren wat 
tegen. De voorzitter geeft een aantal concrete voorbeelden die bewijzen dat het bestuurslid achter de 
schermen veel voor het bestuur en de vereniging betekent. De overtuiging bij de mannen groeit. De 
voorzitter raadt ze aan de man eens aan te spreken. Het zelfde advies geeft hij aan het bestuurslid. Zo 
ontstaat er contact tussen de twee partijen. Het bestuurslid besluit zelf iets meer op de speeltuin aanwezig 
te zijn. De discussie verslapt en verdwijnt.  
 
Voorkomen  
 
Als u conflicten wilt voorkomen zijn er enkele elementen om rekening mee te houden:  
1) Sfeer  
Hoewel conflicten nooit helemaal zijn te vermijden, komt een goede sfeer de stabiliteit van een vereniging 
zeker ten goede.  
Bepalend zijn elementen als duidelijkheid (iedereen weet waar hij aan toe is), openheid (iedereen krijgt de 
kans om zich te uiten) en waardering (iedereen voelt zich gelijkwaardig). Vooral dat laatste element is 
belangrijk voor veel vrijwilligers. Zij willen voelen dat hun inspanningen iets betekenen.  
Ook positieve aandacht in de media helpt op een impliciete manier om conflicten te voorkomen. Als een 
vereniging een goede uitstraling heeft, willen vrijwilligers dat graag zo houden.  
2) Regelmaat in de communicatie  
Continuïteit is belangrijk. Door trouw het vergaderschema te blijven hanteren onderhoudt u contacten 
binnen de vereniging. Ook al lijkt het of er niets te bespreken valt, het blijft belangrijk om bij elkaar te 
komen. Door elkaar regelmatig te spreken, hoeven problemen zich niet op te hopen. Als conflicten niet 
worden uitgesproken lijkt het net alsof ze niet bestaan. Niet is minder waar, en onderhuids groeit het 
probleem verder. Bestuur, vrijwilligers en leden moeten daarom allemaal regelmatig de kans krijgen om 
zich uit te spreken. Contact beperkt zich niet alleen tot vergaderingen. Als de voorzitter af en toe eens een 
praatje maakt met de vrijwilligers kan hij heel makkelijk de stemming peilen.  
3) Voorzitter (en bestuur)  
De voorzitter en het bestuur hebben direct invloed op het beleid en horen op de hoogte te zijn van alles 
wat zich binnen de vereniging afspeelt. Het voorkomen van problemen valt voor een groot deel onder hun 
verantwoordelijkheid. Een voorzitter mag nooit denken: ‘Het zijn volwassen mensen, laten ze het eerst zelf 
maar proberen op te lossen...’ Wie te lang wacht met ingrijpen, riskeert escalatie. Als het conflict zich nog 
in de sluimerfase bevindt moeten twee partijen zo snel mogelijk, liefst op een informele manier, om de 
tafel.  
 
Oplossen  
 
Wat onderneemt u als een conflict niet meer is te voorkomen? Wat eerst nog sluimerde groeit uit tot een 
echte ruzie. Ook hierin speelt de voorzitter een belangrijke rol. Ieder conflict heeft namelijk een buffer 
nodig. Een voorzitter kiest geen partij en gaat het conflict ook niet persoonlijk aan. Dat zou oneerlijk zijn 
en escalatie veroorzaken. Als de voorzitter zelf bij het conflict betrokken raakt, is het verstandig om een 
externe persoon de onderhandelingen te laten leiden.  
 



 

Stappenplan  
 
Bij het oplossen van een conflict kunt u het beste:  
1. Openlijk erkennen dat er een probleem bestaat. Hiermee begint de zoektocht naar de oplossing.  
2. Alle betrokken partijen bij elkaar roepen voor onderhandelingen. De sfeer informeel, maar wel serieus, 
houden.  
3. Terugkeren naar de aanleiding van het probleem. Hoe is het eigenlijk begonnen? En waarom?  
4. Iedere partij even veel tijd geven om haar standpunt toe te lichten. In deze fase moet duidelijk worden 
wat er precies aan de hand is en of de oorspronkelijke reden voor het conflict nog geldt.  
5. Nadat iedereen naar elkaar geluisterd heeft direct beginnen met het eigenlijke onderhandelen. De 
voorzitter probeert de besprekingen tactisch in de richting van een oplossing te sturen, bijvoorbeeld door 
heel gericht vragen te stellen. Het is niet verstandig het conflict te laten rusten voordat er een oplossing is.  
 
In positieve gevallen ontstaat er overeenstemming of een compromis. Soms lukt het niet om een conflict 
op te lossen. Emoties zorgen soms voor onvoorspelbare effecten. Als alle mogelijkheden om tot een 
oplossing te komen hun uitwerking missen, houdt het op.  
 
Wat doet u met de hoofdrolspelers in een onopgelost conflict?  
Als het probleem niet zeer ernstig is, kun je iemand vragen om eens bij een andere vereniging te kijken. 
Op die manier biedt u de persoon in kwestie een keuze. Door te zien hoe ze ergens anders een speeltuin 
draaiende houden, ontstaat misschien begrip voor de situatie in de eigen vereniging.  
U kunt de betrokken persoon ook vragen om tijdelijk wat afstand van het speeltuinwerk te nemen. Het 
gaat hier niet om een schorsing, maar om een tijdelijke stop. Bij de start van, bijvoorbeeld, een nieuw 
seizoen vraagt het bestuur zelf of de persoon in kwestie weer terug wil keren. Dit geeft de betrokkene het 
gevoel nodig te zijn.  
Maar wat als een conflict echt escaleert, en enkele betrokkenen ontwikkelen zich tot ernstige 
stoorzenders?  
Als geen enkele maatregel zin heeft en de vereniging lijdt onder de aanwezigheid van deze personen, zit 
er niets anders op dan ze te royeren. Een moeilijke situatie voor alle betrokkenen. In dit soort gevallen is 
er vaak behoefte aan een afsluitende activiteit. Door mensen op een informele manier bij elkaar te brengen 
ontstaat ruimte om gezamenlijk afstand te nemen van het conflict.  
 
  


