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Danie Keet

Jou werkplek is die plek
waar jy waarskynlik die
grootste gedeelte van jou

dag deurbring – en dus ook die
grootste deel van jou lewe.

Kom ons maak ’n vinnige
som: werk vir agt uur op ’n dag,
22 dae per maand, 12 maande
van die jaar – toegegee, dit is
sonder vakansies – gee vir jou
2 112 uur by die werk – ’n alle-
mintige lang tyd!

As jy dan soveel tyd daar
deurbring, is dit mos niks min-
der as reg nie dat dit vir jou lek-
ker moet wees; jy kan dit mos
as ’n reg opeis.

Vandag is een van die vaar-
dighede wat bestuurders in die
gesig staar – om die vrede op
kantoor te probeer handhaaf.
Hoe hulle die konflik wat daar
onvermydelik ontstaan, hanteer,
gaan baie aan jou geluk en pro-
duktiwiteit doen.

Volgens Neville de Lucia, di-
rekteur van nuwe besigheid by
Dale Carnegie Suid-Afrika, is
die vinnige oplos van kantoor-
konflik krities om te verseker
dat probleme gou en doeltref-
fend opgelos word.

“Die vermoë om mense op die
regte manier te hanteer, is ’n
vaardigheid wat al hoe belangri-
ker in die kantoorsituasie word.
As bestuurder is dit dus belang-
rik om konflik te kan oplos en
die regte prosesse daarmee te
volg,” sê De Lucia.

Reinhard Moors, ’n lewensaf-
rigter van Outerbox Thinking,
stem saam en sê konflik is deel
van menswees.

“Ons het konflik omdat ons
die wêreld verskillend ervaar en
omdat ons verskillende persoon-
likhede het. Ons bring dit dan
ook na die werkplek toe. Die
probleem met konflik kom met
die hantering daarvan. Ons het
tradisioneel twee reaksies X veg
of vlug – maar die kenners het
nou ’n derde respons bygevoeg,
naamlik vries. Dis die persoon
wat net daar staan as iemand
hom of haar met die spreek-
woordelike stootskraper storm;
hy sê niks en is net totaal oor-
bluf,” sê Moors.

Hy glo die langtermyngevolge
is net so erg soos die veg- of
vlugrespons. Die persoon raak
soos ’n emosioneel mishandelde
eggenoot.

“Die antwoord is duidelik nie
in een van die drie reaksies nie.
Hier is sewe nuttige wenke wat
konflikhantering makliker
maak:
V Ervaar konflik as iets wat nor-
maal is.
V Jy kan slegs konflik oplos as
jy kalm is, soms help dit as al-
twee partye net eers op hul eie
’n bietjie stoom afblaas.

V Dié een is van kardinale be-
lang: Luister eers na die ander
persoon om hom of haar te ver-
staan. Maak seker die persoon
ervaar dat jy met opregte aan-
dag en begeerte om hom of haar
te verstaan, luister.
V Luister na die ander persoon
asof jy daardie persoon, met
haar of sy agtergrond en per-
soonlikheid is. Dit help nie om
na iemand vanuit jou oogpunt te
luister nie.
V Wees kalm as dit jou beurt is
om te sê hoe jy oor die saak
voel.

V Fokus op die probleem en nie
die persoon nie.
V Herbevestig die band in die
verhouding wanneer die konflik
wel opgelos is.

“Om konflik te hanteer is nie
maklik nie, maar as altwee par-
tye by die reëls hou, kan enige
iemand dit wel regkry.

De Lucia glo daar is ’n paar
algemene konflikgebiede in die
werksomgewing waarop jy be-
dag moet wees en waarvoor jy
konflikoplossingstrategieë in
plek moet stel.

“Om konflik op te los, moet ’n
proses gevolg word. As bestuur-
der moet jy dus eerstens bepaal
hoeveel beheer jy daaroor het.
Identifiseer die oorsaak daarvan
en sorg dat almal wat daarby
betrokke is, deel van die oplos-
sing word.

“As die konflik gaan oor die
rol wat verskillende werkne-
mers in die organisasie speel,
maak seker dat elkeen weet pre-
sies wat sy rol is en wat dit in
die verhouding met die ander
werknemers speel. Elke indivi-
du moet eienaarskap neem van
sy optrede en moet met die doel-
witte van die organisasie in ge-
dagte, help om die konflik uit te
stryk.

“Om die saak op te los, fokus
eerder op daardie dinge waar-
aan jy iets kan doen, as om te
kla oor die dinge waaraan jy
niks kan doen om die situasie te
verander nie. Behou te alle tye
jou perspektief, en as dinge
dreig om handuit te ruk, praat
dan met iemand wat jy vertrou
en wat geloofwaardige raad kan
gee,” is De Lucia se mening.
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