
Con!icten op de werkvloer zijn geen uitzondering: uit onderzoek 
blijkt dat 26% van de werknemers problemen met collega’s ervaart. 
Arbeidscon!icten hebben een grote impact; zowel op de direct 
betrokkenen, de organisatie waarin zij werken, als op de BV Nederland. 
Het voorkomen of eerder oplossen van con!icten is dus in veel opzichten 
lonend. Maar hoe doe je dat? Daar willen we met dit boekje meer inzicht 
in geven.     

Om een con!ict op een helende manier op te lossen zijn betrokken 
partijen samen nodig. Er zal dus moeten worden samengewerkt. Dit is 
een paradox, want dit is nu precies hetgeen er niet lukt. Vaak lukt het 
partijen niet om zelf uit de ontstane interactiepatronen te stappen. Onder 
begeleiding van een derde kan dit vaker wel gebeuren. Hiervoor is van 
partijen wel bereidheid nodig om het gesprek echt aan te gaan, in de 
spiegel te kijken en verantwoordelijkheid te willen nemen in plaats van 
alleen naar de ander te wijzen.

Vandaar de titel: “door de pijngrens heen”. Elke door partijen zelf 
gerealiseerde con!ictoplossing is een leer- of veranderingsproces. 
Confronterend, naar de pijn en (on)macht toe met als doel: groei,  
meer welzijn en daarmee meestal ook meer welvaart. 
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VeReFi staat voor Verzuim, 

Re-integratie en Financiën en geeft 

handvatten om de geldstromen 

sociale zekerheid in uw organisatie 

inzichtelijk te maken. 

VeReFi Nieuwsabonnement
Voor slechts # 135 per jaar ontvangt u:
• nieuwsbrieven en whitepapers met 

actuele ontwikkelingen op het gebied 

van sociale zekerheid
• toegang tot de FAQ databank
• korting op kennisdagen

VeReFi Volledig abonnement
Voor # 795 heeft u alle voordelen van het 

Nieuwsabonnement en kunt u ook nog 

gebruikmaken van:
• alle handige tools en applicaties, zoals 

de verzuimkostencalculator en de 

WIA-uitkeringswijzer
• de applicaties VeReFi VerzuimInzicht, 

VeReFi DNA en TimeLine
• beleidsprotocollen, voorbeeldbrieven 

en formulieren 
• vragen stellen via de FAQ.
• een extra log-in is verkrijgbaar voor 

slechts # 250

Controleer, neem regie en 
bespaar veel geld met VeReFi!

Alle tarieven zijn ex btw.


