
Een miider wordt niet zomaar
een assertieve striider
Alexandra van smoorenburg ontwikkelde een methode om mensen beter
om te laten gaan met conflicten. over mijders en strijders en de heilzame
werking van een fikse ruzie. 'Een conflict hoort er gewoon bij!,
Tekst Jos Verdonk Beeld George [Vaas,,F- ,' :

Het begon in het buurthuis. Alexandra
van Smoorenburg, van huis uit lcunst-
historica maar tegen$/oordig conflict- en
re-integratiebegeleider, gaf een tvorhshop
conflictbeheersing aan geïnteresseerden
van Vriirvilligersacademie Zuid. De reac-
ties u,aren zo enthousiast dat ze een vol-
gende stap zetle. ze ging naar stadsdeel
Zuid en bood aan tien mensen op te leiden
om haar methode te kunnen aanbieden
aan minima. Het stadsdeel ondersteunde
haar plan.
De tien vrijrvilligers hebben zich inmiddels
de Van Smoorenburg-rnethode eigenge-
maakt en ziin klaar om die toe te passen.
"De jongste vrijlr,illiger is 2B en de oudste
73. fa, ook oude mensen maken ruzie.
Denk maar niet dat het ooit ophoudtl"
Conflicten bestaan er in alle soorten en
maten: op del,verkvioer, bij de sociale
dienst, binnen het gezin en in liefdesrela-
ties ('hoe intiemer de reiatie, hoe conflic-
tueuzer') en in vriendschappen. Maar in
de basis zijn alle conflicten hetzelfde. Van
Smoorenburg: "De methode han in alle
conflicten behulpzaam ziln. Wij helpen
om tijdens een conflict dingen anders aan
te pakken dan je ger,vend bent."
Van Smoorenburg gebruikte ideeën uit
de psychosvnthese en de biodynamische
psvchologie voor haar aanpak: de vrij-
plaatsmethode. Geen begrippen die bij
iedereen bekend zul1en zijn. "Maar ik
ben nooit vanuit de theorie gaan denhen.
Het is vanuit de praktiik geboren en komt
yooral uit mezelf."
Een belangrijk begrip in de vrijplaatsme-
thocle van Van Smoorenburg is zelfstu-
r.ir-rg: het hiezen van een eigen koers door
gebrr-rik te maken van ie eigen hr,valiteiten
en mogelijkheden. 'Vriiplaats' staat voor
de vrije plek die je nodlg hebt om tot op-
lossirrgen te komen. De training bestaat
uit vijf indii,iduele sessies van elk trvee
ur,rr, In de laatste sessie vult de deelnemer
zijn 'zelfsturingskaart' in. Hierdoor krijgt

Oc<.: - -t: en geinteresseerd geraakt? Voorde minima is de
bege =: rc ,ar de vrijplaatscoaches gratis. Neem contact op met
A sxa-:'a .. ar Smoorenburg (06 3040 3330) www.devrijplaatscoach,nl
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tijder.rs een discussie eens een vraag te stel-
]e n in plaats van gelijkvoor de aarrval te

^irzrn. \1et een vrilag toun.jc nicrrrlsgie-
:iqheid en clat is altiid positief. Bovendien
riu'ir-rg je rrret een vraag je opponent tot het
ieve n \-an een antu..oorc1."

\og een tip: 1e mag altijd op iets terug-
iiomen. "]k }-ioor vaah, r,ooral varr mijclers,
iiat ze na een conflict op de fiets naar huis
dr-nken: 'had ik dit of clat maar gezegd.' Ih
houd ze dan voor dat als je iets stoms of
., ervelends hebt gezegd, je daar altijcl op
terug mag kotlen. Doe je clat niet, dan laat

1e jezelf in de steek!"
De nrethode is niet voor iedereen geschiht.
''\boln'aarde om deel te kunnen nemen is

dat je een \.rije geest hebt. Fundamentalis-
tische gelovigen hebben niet de mogeliik-
irerd om voor zichzelf te denken. AIs je

psvchisch erg venvard ofverslaafd bent,
u.erkt n'rijn methode ook niet. |e moet
enigszins stabiel in je schoenen staan.
i\{aar opleidingsniveau maaht niet uit: ik
heb de vrijplaatsmethode toegepast met
een professor en iemand die in de groen-
r.oorziening r,verkt. Ik begeleid ieclereen
vanult zijn eigen rvereld."
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