
INHOUD VAN DE TRAINING
Bijna alle mediators zijn bekend met de escalatieladder 

van Glasl. Dit model geeft de mogelijke ontwikkeling in een 

conflict weer. Elke stap op de ladder beschrijft het gedrag van 

mensen, hun houding en hun manier van denken. Dit gedrag 

leidt tot een reactie van de andere partij. Dit model voor het 

diagnosticeren van de escalatiegraad van een conflict helpt 

de mediator om een inschatting te maken van de dynamiek 

tussen partijen en de mogelijke effectiviteit van de mediation. 

Daarnaast is het een nuttig model voor het bewust maken 

van partijen wat ze zelf kunnen doen om verdere escalatie te 

voorkomen.

Wat het model precies betekent voor gerichte interventies is 

echter minder bekend: hoe ga ik als mediator interveniëren? 

Wat te doen als partijen op trede 4 staan of – nog ingewikkelder 

– op trede 6 of 7? Kan ik dan nog wel wat doen? En wat is 

daarin het meest effectief? Hoewel het model al in 1980 voor 

het eerst is gepubliceerd, is het nog springlevend en staan de 

ontwikkelingen niet stil. De wetenschapper Glasl zal daarom 

ingaan op de nieuwste inzichten, o.a. op het gebied van 

solution-focussed interventies en vision-oriented interventies. 

En hij zal ook zijn modellen baseren op actuele resultaten van 

de neurofysiologie. 

De expert die de dynamiek van escalatie grondig onder-
zocht en gepubliceerd heeft, komt weer naar Nederland!  
Op 26 juni a.s. komt emeritus hoogleraar Friedrich Glasl  
u een dag lang inwijden in alle ins- en outs van zijn 
beroemde escalatieladder. 

Masterclass van professor Glasl 
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NA AFRONDING VAN DEZE EENDAAGSE TRAINING:
    Heeft u beter zicht op de diagnostische- maar vooral  

ook de interventiekracht van het model.

    Heeft u inzicht in solution-focussed en vision-oriented 

interventies op basis van het model.

    Een verrijkt palet aan interventies.

De training bestaat uit korte theoretische toelichtingen  

en interactieve, pragmatische oefeningen.  

Wij vragen u voorafgaand aan de training het ‘Handboek 

Conflictmanagement’ uit 2015, SWP, Amsterdam, te lezen.

Tijdens deze training leert u van de expert, wat hij doet om  

een sterk geëscaleerd conflict weer vlot te trekken en leert  

u de geheimen en kneepjes van het vak. Maar bovenal heeft 

u kunnen leren van de beste op dit gebied. Laat daarom deze 

kans niet lopen en meldt u nu aan; inschrijven kan via onze 

website: www.cvc.nl/glasl.

Centrum voor 
Conflicthantering
Nieuwe Gracht 74
2011 NJ Haarlem

T 023 532 31 96
E mediation@cvc.nl

www.cvc.nl

praktische Informatie
KOSTEN   € 295,-

TRAINER   Friedrich Glasl

DUUR   1 dag

DAG EN TIJDEN CURSUS   26 juni, 9:30 - 17:00 uur

LOCATIE   Het huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht

INSCHRIJVEN   via www.cvc.nl/glasl/ 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS   80 personen

ERKENNING   6 MfN PE-punten en 6 PO-punten

Friedrich Glasl

DOCENT/ TRAINER
Professor Glasl is niet alleen wetenschapper, 

maar ook organisatieadviseur en mediator  

in de praktijk. Hij werkte bij uitgeverijen, voor 

de UNESCO en als organisatieadviseur bij het 

NPI, Instituut voor organisatieontwikkeling 

in Zeist, was vervolgens hoogleraar aan  

de universiteiten van Salzburg, Wuppertal,  

St. Gallen en is nu Visiting Professor in 

Tbilissi, Georgië. Ook is hij als adviseur en 

mediator betrokken bij internationale 

vredesprocessen.


