5.5. Reageren op conflicten
Consequenties van inspraak geven
Als je jeugdigen en jongeren inspraak geeft, merken ze dat je hen serieus neemt. Meepraten en meebeslissen
versterkt hun zelfvertrouwen. Maar mee laten beslissen betekent ook, dat er conflicten kunnen ontstaan. De een wil
dat en de ander dat. Jeugdigen willen bovendien niet altijd wat jij wilt. Hoe ga je om met die meningen en
conflicten?
Ingrijpen of niet
Kinderen hebben korte ruzies. Meestal om kleine dingen. Dikwijls lossen ze het zelf op. Je hoeft dan niet in te
grijpen. Het leren oplossen van conflicten is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen. Geef hen daarvoor dan
ook de ruimte. Tegelijk moet je wel grenzen stellen door duidelijk te maken wat wel
en wat niet kan. Die grenzen kun je samen met je groep en andere vrijwilligers
vaststellen. Spreek onderling af, wanneer je wel ingrijpt. Bijvoorbeeld, als kinderen
elkaar echt pijn doen door te slaan, te schoppen of te schelden.
Door middel van twee praktijkvoorbeelden wordt de theorie toegepast:
Praktijkvoorbeeld 1
Max ligt op de grond. Hij is geslagen. Een groepje
kinderen staat eromheen. Eén van hen is Ivo, een
jongen die veel ruzie maakt en snel agressief is. Hoe
reageer je?

Praktijkvoorbeeld 2
Stef wil keeper zijn van een team waarvoor al een
keeper is. Dat gaat niet. De andere teams hebben
ook al een keeper.
Hoe reageer je?

Les
Maak altijd onderscheid tussen wat je ziet en het beeld
dat je van iemand hebt. Probeer erachter te komen wat
er precies gebeurd is. Pas dan reageer je.

Les
Kinderen hebben behoeften en die kunnen niet
allemaal tegelijk worden vervuld. Je hebt dan met een
behoefteconflict te maken.

Werkwijze
Je weet dat Ivo snel agressief is, waardoor je geneigd
bent te denken dat hij de schuldige is. Maar voor je
reageert vanuit het idee dat hij het gedaan heeft, vraag
je eerst aan Max wie hem geslagen heeft. Als Ivo het
niet gedaan heeft, voorkom je dat je onnodig negatief
op Ivo reageert.
Dus eerst kijken en je bewust worden van het beeld dat
bij je wordt opgeroepen. Door meer informatie te
vragen controleer je vervolgens of je waarneming en je
beeld kloppen. Pas dan reageer je.

Werkwijze
Je gaat Stef vragen stellen en probeert erachter te
komen waarom hij persé keeper wil zijn?
Luister goed naar de behoefte van Stef en zoek
vervolgens samen naar een praktische en uitvoerbare
oplossing.
Overleggen gaat niet altijd. Soms is er geen tijd voor of
is het kind te boos om te overleggen. In dat geval neem
je als leiding zelf een beslissing. Later leg je aan het kind
uit, waarom je die beslissing genomen hebt.
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Normen en regels
Soms is er sprake van een normenconflict. Er gebeurt
dan iets waar jij het als leiding niet mee eens bent.
Bijvoorbeeld als een kind geen rekening houdt met
andere kinderen.
Ook hier overleg je weer met het kind en zoek je samen
naar een oplossing. Geef opbouwende kritiek. Leg uit
waarom je vindt, dat het kind meer met andere
kinderen rekening moet houden. Stel duidelijke
grenzen: wat kan wel en wat niet.
Om normenconflicten te voorkomen is het van belang
dat er duidelijke afspraken bestaan over normen en
regels. Zeker in groepsverband, waar kinderen van
elkaar afhankelijk zijn, is dat van belang.
Onderwerpen voor normen en regels
Normen en regels kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op:
- Gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid;
- De manier waarop de groep besluiten neemt;
- De zorg dat de opdracht of de probleemstelling voor
iedereen helder is;
- De gewoonte dat eerst alle mogelijkheden
overwogen worden en dat pas daarna een besluit
genomen wordt;
- De rust in de groep, zodat iedereen plezierig aan de
slag kan;
- De manier waarop je met elkaar praat en met elkaar
omgaat.

De persoonlijkheid van de leiding
Opvallend is dat bij eenzelfde groep de ene leiding geen
probleem heeft om overwicht op de groep te hebben
en de andere juist wel. Groepsleiders zijn ook allemaal
verschillend en gaan anders met een groep om. Daarom
kunnen ze van elkaar leren.
Tip
Gedrag dat volgens leiders zelf helpt om de orde in
de groep te handhaven en de groep goed te
begeleiden:
- Humor;
- Alertheid, laten zien dat je er bent;
- Interesse tonen;
- Consequent zijn, durven optreden en lef hebben;
- Uitstraling hebben;
- Rust inbouwen;
- Wegleiden van irritatie, het over iets anders
hebben;
- Zelf niet ‘in’ het conflict gaan zitten, boven partijen
staan
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