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Test conflictstijlen 

Doel 

Met deze test kun je onderzoeken wat jouw ‘eerste neiging’ is als je in conflictsituaties terecht 

komt. 

 

Werkwijze 

1. Omcirkel bij iedere twee beweringen op het beweringenformulier, één van de twee 

beweringen die je het meest van toepassing vindt op jouw gedrag. Denk even goed na 

voor je omcirkelt. Maar niet té lang. Het beste antwoord zit meestal in de eerste impuls; 

nadat je de vraag goed begrepen hebt 

2. Breng de antwoorden van het beweringenformulier over naar het scoreformulier. 

3. Breng totale hoeveelheid beweringen per stijl over op het ‘profielformulier’. 

4. Beantwoord tot  slot onderstaande vragen: 

- Herken je jouw ‘conflictprofiel’? 

- Wat zou je willen of kunnen veranderen in jouw conflictstijl? waarom? 

‘Het beweringenformulier’ 
Wat is typerend voor mij? 

1 A; Als er een probleem is wacht ik meer af dan anderen. 

 B; Ik benadruk vooral overeenkomsten. 

 

2 A; Ik zoek snel een compromis. 

 B; Beiden moeten beter worden van een oplossing. 

 

3 A; Ik geef niet snel op. 

 B; Het moet wel gezellig blijven. 

 

4 A; Ik zoek snel een compromis. 

 B; Ik offer mij soms op voor anderen. 

 

5 A; Als ik een oplossing zoek pols ik zeker anderen. 

 B; Je moet spanningen vermijden. 

 

6 A; Het moet wel gezellig blijven. 

 B; Mensen lullen teveel. 

 

7 A; De tijd lost alle conflicten op. 

 B; Voor wat hoort wat. 

 

8 A; Ik druk door als het moet. 

 B; Iedereen moet tevreden zijn over de oplossing van een conflict. 

 

9 A; Mensen maken zich te druk. 

 B; Ik span mij in om m’n zin te krijgen. 

 

10 A; Ik ben vasthoudend. 

 B; Mensen zouden wat sneller water bij de wijn moeten doen. 

 

11 A; Ik probeer alle belangen in kaart te brengen. 

 B; Relaties moeten prettig blijven. 
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12 A; Vaak houd ik maar liever mijn mond. 

 B; Als ze mij met rust laten, laat ik anderen ook met rust. 

 

13 A; De waarheid ligt altijd in het midden. 

 B; Visies en meningen moeten je uitdragen. 

 

14 A; Ik ben geïnteresseerd in de mening van een ander, dan moet de ander ook 

interesse tonen in mijn mening. 

 B; Als je er geen tegenargumenten meer zijn, moeten mensen niet zeuren. 

 

15 A; Ook in conflictsituaties moeten mensen gewoon vriendelijk blijven. 

 B; Ik zou er liever niet bij zijn als mensen ruzie hebben. 

 

16 A; Ik probeer gevoelens van mensen niet te kwetsen. 

 B; Als mijn standpunt voordelen heeft, zullen mensen het weten ook. 

 

17 A; Ik ben vasthoudend als ik gelijk heb. 

 B; Je moet onnodige spanningen vermijden. 

 

18 A; Een snelle oplossing is het beste bij conflicten. 

 B; Iedereen moet zijn zegje kunnen doen. 

 

19 A; Iedereen moet zijn zegje kunnen doen. 

 B; Als je afwacht gaat alles over. 

 

20 A; Tegenstellingen moet je grondig onderzoeken. 

 B; Onderzoek van tegenstellingen moet niet te lang duren. 

 

21 A; Ik geef makkelijk toe. 

 B; Conflicten zijn eigenlijk heel nuttig. 

 

22 A; De waarheid ligt in het midden. 

 B; Ik kom stevig op voor mijn belangen. 

 

23 A; Als er een conflict is kan ik heel goed ‘tot tien tellen’. 

 B; Ik ben niet graag verantwoordelijk voor een oplossing. 

 

24 A; Als iets belangrijk voor een ander is, ga ik er niet makkelijk tegen in. 

 B; Ik haal mensen vaak over een compromis te accepteren. 

 

25 A; Mensen luisteren te weinig naar de juiste argumenten. 

 B; Ik ben blij als er een ander bij is. 

 

26 A; Waar twee vechten hebben er twee schuld. 

 B; Het is altijd interessant te weten wat er achter iemands standpunt schuilt. 

 

27 A; Bij conflicten zul je mij niet snel horen. 

 B; Veel conflicten ontstaan omdat mensen teveel geldingsdrang hebben. 

 

28 A; Ik hou vol; zeker als ik gelijk heb. 

 B; Goede oplossingen zijn samen bedacht. 

 

29 A; De waarheid ligt in het midden. 

 B; Ik heb nooit tegenstellingen met andere. 
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30 A; Ik vertel anderen regelmatig over mijn standpunt. 

 B; Mijn standpunten zijn niet zo interessant. 

 

 

  

Scoreformulier 

Omcirkel op dit formulier het antwoord dat je gaf. 

  Doordrukken Samenwerken Compromis 

sluiten 

Vermijden Toegeven 

1    A B 
2  B A   
3 A    B 
4   A  B 
5  A  B  
6 B   A  
7   B A  
8 A B    
9 B   A  
10 A  B   
11  A   B 
12   B A  
13 B  A   
14 B A    
15    B A 
16 B    A 
17 A   B  
18   B  A 
19  A  B  
20  A B   
21  B   A 
22 B  A   
23  A  B  
24   B  A 
25 A    B 
26  B A   
27    A B 
28 A B    
29   A B  
30  A   B 
Totaal …… …… …… …… …… 
 

Breng de totaal over naar het profielformulier op de volgende pagina 
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Profielformulier 

Omcirkel onder iedere conflictstijl het totaal van je score op de vorige pagina. 

In dit profielformulier wordt jouw score vergeleken met een doorsnee van 350 medewerkers 

uit verschillende niveaus in een instelling. In het middengebied scoor je hetzelfde als deze 

groep. In het ‘hoog’ gebied scoor je hoger dan deze groep. In het ‘laaggebied’ scoor je 

lager. 

 Doordrukken Samenwerken Compromis 

sluiten 

Vermijden Toegeven 

Hoog 

(25%) 

100%      

  12  12 12 12 

     11  

  11 12 11 10 10 

  10 11 10 9 9 

 90%     8 

  9 10   7 

 80% 8  9 8  

       

       

Midden 

(50%) 

  9   6 

 70% 7 8    

 60%    7  

  6     

   8   5 

   7 6   

 50%      

   7    

  5     

 40%      

      4 

    6   

  4   5  

 30%      

    5   

   6    

       

       

Laag 

(25%) 

     3 

  3   4  

 20%      

   5    

    4   

  2   3  

 10%      

   4    

   3 3   

   2 2 2 2 

  1 1 1 1 1 

  0 0 0 0 0 

       

 0%      
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D O O R D R U K K E N - "My way or the highway" 

Links bovenin bevindt zich de haai: de meest assertieve persoon, degene die zich niet 

bekommert om samenwerking of het welbevinden van mensen in zijn omgeving, zolang als 

hij zijn doelen realiseert. Waarmee ook gelijk is aangegeven dat bij elk type zowel een 

positieve als een negatieve connotatie gemaakt kan worden. 

 

V E R M I J D E N - "I'll think about it tomorrow" 

Links onderin bevindt zich degene die noch de doelen realiseert, noch geïnteresseerd is in de 

relatie met de ander. De schildpad vermijdt het liefst conflicten, vindt ook dat hij of zij daar 

meestal niets mee te maken heeft. Voordeel van die afstand is overigens dat deze personen 

goed in staat zijn om een objectief oordeel over het conflict te geven, zij hebben immers 

weinig belang bij beide zijden. 

 

S A M E N W E R K E N - “Two heads are better than one” 

Rechts bovenin bevindt zich de uil, degene die probeert zowel de relaties goed te houden, 

maar ook de doelen te realiseren. Hij heeft een balans gevonden tussen zijn eigen belangen 

en die van anderen en is door middel van exploreren ook steeds bezig om al die belangen 

te onderzoeken, in kaart te brengen en te behartigen. 

 

T O E G E V E N - “It would be my pleasure” 

Rechts onderin bevindt zich de teddybeer. Deze persoon bekommert zich vooral om de 

relatie met de ander en is zeer coöperatief. Hij wordt dan ook meestal aardig gevonden 

door zijn omgeving, kan zich goed inleven in anderen en is daarom ook een goede 

gesprekspartner. Maar zijn doelen realiseert hij niet. 

 

C O M P R O M I S   S L U I T E N - “Let’s make a deal” 

Middenin bevindt zich de kwal: een dier zonder ruggengraat. De kwal is een berekenende 

onderhandelaar: de tegenpartij kan enkele van zijn punten realiseren als daar maar 

tegenover staat dat hij zelf ook op een aantal punten zijn zin krijgt. 


