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Inleiding 
Een lastig (innerlijk) conflict wordt doorgaans niet ervaren als een situatie waar 
men misschien wel eens iets aan zou kunnen hebben. Als een uitdaging, of een 
kans. Men wil zijn verhaal wel graag bij je kwijt, maar investeren in oplossen?  
Liever dan dat trekt men de stekker eruit. Mediator erbij en weg wezen. Het 
vertrouwen is weg, de koek is op, en er valt geen eer meer aan te behalen. Zegt 
men. Lang leve de comfortzone.  

 
Maar gelukkig ben jij daar. Met je verlangen als 
vertrouwenspersoon, geestelijk begeleider of coach om 
mensen met een conflict bij te staan. Hen zo goed 
mogelijk te helpen de situatie in goede banen te leiden en 
zich van de stress en negativiteit te bevrijden. Zodat ze 
weer verder kunnen met hun leven! 

Super dat jij daar voor gaat; alleen al daarom vind ik je 
ongezien een geweldig mens! Ik geef je dan ook graag wat waardevolle tips om je 
cliënt te motiveren naar zichzelf te willen kijken, verantwoordelijkheid te nemen 
en te groeien als mens. Niet omdat dat moet, maar omdat dat gelukkiger maakt. 
En zoveel oplevert.  

Jouw impact als coach, vertrouwenspersoon, of geestelijk begeleider op het 
leven van je cliënt begint bij je vermogen om dat loodzware wolkendek bij je 
cliënt open te scheuren en de hoop wakker te kussen dat zijn probleem 
werkbaar is!  

Maar alvorens mijn tips met je te delen hoe je dat op een natuurlijke manier kunt 
doen, wil ik graag nog even kwijt wat mensen diep van binnen zoeken als ze zich 
bij je melden en waarmee jij dan het verschil kunt maken…     

Vraag jij je ook wel eens af hoe onze wereld er uit zou zien als we het normaal 
zouden vinden onze conflicten en frustraties te benutten in plaats van er in een 
grote boog omheen te lopen en ze op een onhandige, schadelijke manier uit te 
vechten?  
Stel je eens voor wat dat zou betekenen voor ons vertrouwen in onszelf en elkaar! 
Voor de diepgang en stevigheid van onze relaties. Voor ons welzijn. Onze 
gezondheid. Onze creativiteit. Onze productiviteit… 

Wat laten we – ook maatschappelijk - op dit punt een hoop liggen, niet? 
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Wat mensen diep van binnen zoeken als ze zich bij je melden   

Mensen zoeken pas hulp bij een (innerlijk) conflict als de situatie volstrekt 
onhoudbaar is geworden. Niemand komt bij de eerste tekenen van onvermogen 
of onmin. Men komt als het bijna te laat, te laat, of eigenlijk al járen geleden 
opgelost had moeten worden.  

Als conflictcoach hoor ik zelden de vraag hoe ze het weer goed kunnen maken.  
Dat stadium lijkt voorbij. Mensen komen doorgaans voor zichzelf. Voor steun en 
verlichting. Als ze niet van de situatie weg kunnen lopen, maar zich ook niet 
meer staande kunnen houden in die zaak.  

De hartenkreet is: hoe overleef ik dit? Hoe kom ik hier in godsnaam heelhuids 
uit? (En met afstand op de tweede plaats: zonder al mijn rechten door de plee te 
spoelen (werkconflict), of mijn kinderen de dupe te laten worden (echtscheiding), 
of het contact met mijn familie volledig te verliezen, et cetera. Het issue is dan 
veiligheid. En ook: wat moet ik hier mee? Waarom is mij dit overkomen? Wat 
heb ik verkeerd gedaan, dat het leven mij zo straft? Dan is het issue zingeving.  
En de combinatie komt natuurlijk ook voor.  

Wat men wil is divers. Velen hebben geen idee. Sommigen willen wraak. 
Sommigen ‘terug naar het oude’. Sommigen genoegdoening. Rechtvaardigheid. 
Hun vrijheid terug. Zichzelf kunnen zijn, enzovoorts. Maar waar iedereen naar 
verlangt is: rust. Weer leven. Weer energie voor de goede dingen in het leven. 
Want ze zijn allemaal moe. Kapot moe. Conflict vreet energie.  

Op het eerste gezicht lijken ze totaal geen mogelijkheden meer te zien. Maar, als 
bovengenoemde hoop (lees: behoefte aan 
veiligheid, zingeving, toekomst) niet had 
gespeeld op de achtergrond, waren ze nooit 
naar je toe gekomen! Dan hadden ze het 
gewoon laten klappen. Het is aan jou ze 
daaraan te herinneren.  

 

 

De diepste reden echter waarom mensen naar je toe komen hebben ze in de hectiek 
van het moment zelf vaak niet scherp op het netvlies. Zijnde de hoop – ver weg – er 
op een of andere manier tóch nog een goede draai aan te kunnen geven.  
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Hoe jij als vertrouwenspersoon, geestelijk begeleider of coach 
het verschil kunt maken  

Goed beschouwd is jouw belangrijkste taak: zorgen dat het licht weer aan gaat. 
Dat wil zeggen: je cliënt weten te prikkelen zich open te stellen voor het vinden 
van een oplossing of uitweg die bevrijdend werkt. Daar gaat het om. Je cliënt 
laten ontdekken dat zijn probleem niet het probleem is. Het probleem is, hoe hij 
met zijn probleem omgaat. Het is nooit te laat daar een positieve wending aan te 
geven. 

 

 

 

 

 

 

Is er eenmaal een basale openheid om samen aan de slag te gaan, dan gaat het 
daarna over het faciliteren van zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen en 
passende stappen te zetten. Waarbij jij het grote verschil kunt maken. Want wil je 
alleen helpen afhandelen? Of wil je je cliënt ook helpen het conflict te benutten en 
los te laten? Cq zich weer vrij te voelen? 

Het is goed te beseffen dat een afgehandeld conflict nog lang geen opgelost 
conflict is. Met goede afhandeling is immers de angel er nog niet uit, de pijn nog 
niet verwerkt, de onderliggende les nog niet geleerd en de mogelijke zegen nog 
niet ontdekt. Een conflict is pas opgelost als je cliënt het los kan laten.   

Waarmee niet is gezegd dat elk conflict ook met de tegenpartij opgelost kan 
worden! Nee dus. Helaas is dat zo. Als de ander echt niet wil of kan, dan houdt 
het op. Wat wel altijd mogelijk is, is het (innerlijke) conflict benutten en loslaten. 
En het goede nieuws is dat dit bevrijdingsproces versneld kan worden.   

Met een transformatieve, zingevende conflictcoachingmethode kun je je cliënt 
helpen het conflict goed te hanteren, de pijn te transformeren, de mogelijkheden 
en/of kans(en) die erin verscholen liggen te herkennen en benutten, en de 
onderliggende boodschap en/of zegening op te pikken. Hierdoor kan je cliënt het 
conflict sneller loslaten en wordt het een motor voor groei.  
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De 4 tips om je cliënt te motiveren zich voor het conflict open te 
stellen teneinde het te kunnen benutten 
Onderstaande tips zijn bedoeld om je cliënt op een natuurlijke manier te 
prikkelen zich open te stellen voor zelfonderzoek. Dit is belangrijk, want zonder 
zelfreflectie is het onmogelijk om een conflict te benutten.  

 

Tip 1. Laat ‘het deel dat af wil haken’ aan het woord 
De persoon die bij je komt heeft pijn. Psychische pijn. Het gaat niet aan, om 
gelijk te willen gaan coachen (laat staan adviseren, maar dat hoefde ik je niet te 
vertellen). Je begint altijd met een vrijplaats bieden, een veilige plek. Met goed en 
warmhartig luisteren en feiten verzamelen. Met begrip hebben voor waar je cliënt 
is. Misschien is het wel voor het eerst dat je cliënt zichzelf toestaat zijn diepe 
frustratie en verdriet te uiten: dat proces wil je zeker niet verstoren. Maar ook als 
het een riedel is die voor de zoveelste keer opgedist wordt (dat hoor je meteen), 
dan ben jij degene die de hartenkreet daaronder hoort.  

Dan, alvorens te bespreken wat je cliënt graag zou willen (bereiken), is het 
slim om eerst verbinding te maken met dat deel dat eigenlijk niks meer wil. 
Dat deel dat wil afhaken. Die innerlijke stem die no way van plan is om ook nog 
maar één keer zijn comfortzone te verlaten.  

Dat deel kun je bijvoorbeeld aanspreken met 
de vraag: ‘Stel nou je doet niks meer - je 
knalt de deur voorgoed achter je dicht en je 
laat het de ander helemaal zelf uitzoeken - 
hoe erg zou dat zijn?’ Stel die vraag 
welgemeend en op serieuze toon. 

‘Erg?’, zal je cliënt verzuchten: ‘Héérlijk zal 
je bedoelen! Als dat eens zou kunnen…’ 
Waarmee hij ruimte en expressie kan geven 
aan dit verlangen. Om jou vervolgens uit te 
gaan leggen waarom dat helaas toch niet 
zal kunnen en wellicht ook niet zo’n heel 
goed plan zou zijn. En dan ben je er.  

Affirmeer aan het eind van het eerste gesprek nadrukkelijk de redenen waarom je 
cliënt – ondanks alles het conflict toch op een constructieve manier en in 
verbinding wil afhandelen, zodat hij deze klip en klaar op zijn netvlies heeft. En 
laat hem vervolgens zelf de voordelen daarvan formuleren.  
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Tip 2. Help je cliënt de focus naar zichzelf te verleggen 

Sommige mensen neigen er sterk toe hun leven door de ander te laten bepalen 
(externe locus of control). Ze houden zich meer met de ander bezig dan met 
zichzelf. Na nachten, dagen, soms jaren broeden op de situatie en het gedrag van 
die ander daarin zijn ze inmiddels een soort van ‘deskundige op het gebied van 
die ander’ geworden. Feitelijk kennen ze die ander beter dan zichzelf. Met verve 
dissen ze anekdotes en analyses op, die met name duidelijk moeten maken dat 
het probleem onoplosbaar is en de fout onomstotelijk bij die ander ligt.   

Dit ‘verhaal’ kan erg overtuigend en heftig zijn en natúúrlijk laat je dit in het 
eerste gesprek een poosje gaan. Tot op zekere hoogte is het immers informatief: 
je pikt er de feiten uit en hoort hoe jouw cliënt denkt over zijn tegenstander en de 
situatie. Heb je voldoende gehoord, dan rond je af met een samenvatting en 
breng je het gesprek op wat je cliënt graag zou willen (bereiken). Maar dat blijkt 
niet altijd zo eenvoudig! ‘Het verhaal’ heeft zo’n zuigende kracht op je cliënt, 
dat het er binnen de minuut opnieuw over gaat… 

Om je cliënt dan te helpen de focus naar zichzelf te 
verleggen, kun je de volgende ‘ontnuchterende’ 
opmerking gebruiken: ‘Jeetje ja, ik begrijp ontzettend 
goed dat het een lastige situatie voor je is en dat je je 
beschadigd voelt. Maar zullen we samen gaan kijken 
wat jij hiermee kan? Want het conflict gaat 
weliswaar over de ander, maar conflicthantering 
gaat over jou. Jíj bepaalt hoe je met de situatie 

omgaat. Zullen we samen onderzoeken, wat jij anders kunt doen of niet-doen, 
waardoor je je weer beter gaat voelen? Ben je daarvoor in?’ 

Meestal valt het kwartje dan wel. En kun je je cliënt gaan uitdagen uitspraken te 
doen over wat hij zelf zou willen.  

 

Tip 3. Vertel een goed verhaal, dat tot de verbeelding spreekt   

Maar niet iedereen heeft de neiging alles bij de ander te leggen. Je hebt ook  
mensen die naar de andere kant doorslaan. En bij wijze van spreken niet anders 
weten dan dat ze zelf aan de bak moeten, ook al kunnen ze zich er bepaald geen 
voorstelling van maken hoe dan. En daar kun je ze dus bij helpen: bij het maken 
van die voorstelling.  

‘Nu ik jou zo hoor, moet ik opeens aan een cliënt denken die … .’  
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Wat is er mooier dan een goed verhaal horen 
over iemand die onder vergelijkbare 
omstandigheden als jij, daar een geweldige 
draai aan wist te geven? Dat is enorm 
bemoedigend en hoopgevend! Je ziet dan 
gelijk de hoop opvlammen in de ogen van je 
cliënt: ‘Zou het dan toch werkbaar zijn?’  

Zorg dus dat je altijd wat goede verhalen 
paraat hebt. Put daartoe inspiratie uit je meest 
succesvolle begeleidingen. Op een bepaalde 
manier hebben je cliënten immers allemaal 
dezelfde problemen: ze kunnen de ander niet bereiken en lopen tegen hun 
emoties aan. En ze weten niet hoe ze dat wat ze wél willen, aan moeten pakken. 
Maar dat kan natuurlijk veranderen. Door jouw hulp. En hoe.  

Ga er een keer voor zitten om je voorbeeldverhalen goed uit te werken. Gebruik 
daarvoor het klassieke format voor storytelling. Dit bestaat uit een begin, midden 
en einde met een sympathieke hoofdrolspeler (protagonist). Deze protagonist 
krijgt te maken met een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict. Vervolgens is er een 
grandioos inzicht, of een slimme actie die de boel redt. Dankzij een unieke 
combinatie van kennis en kunde. 

Hou het zo kort mogelijk, maar geef wel voor jouw doelgroep herkenbare details. 
Daardoor komt het dichterbij en spreekt het meer tot de verbeelding van je cliënt.  

Bijvoorbeeld:  

‘Goh, nu ik jou zo hoor moet ik opeens aan een cliënt van me denken, die voor haar gevoel ook echt 
alles geprobeerd had…  

Jenny, een leuk, positief mens en verpleegkundige in een kleinschalige zorginstelling. Zij liep zo 
stuk op de grofheid en vijandigheid van een aantal familieleden van patiënten die zich georganiseerd 
hadden in een familieraad, dat ze geen zin meer had om hen überhaupt nog te woord te staan. Het 
contact was geëscaleerd. Ze vond echter geen steun bij het management: die vonden dat ze het zelf 
in orde moest maken. En zo kwam ze bij mij.  

Nou was Jenny bepaald niet onervaren: ze werkte al 20 jaar in de zorg, en met veel plezier. En ze 
had al vele familiebijeenkomsten gehost, maar hier kwam ze dus niet door heen. De angel bleek te 
zitten in bepaalde seksueel getinte opmerkingen, die aanhaakten aan een stukje onverwerkte 
geschiedenis. Dat maakte een hoop helder voor haar. Maar daarmee was haar probleem met die 
familieleden nog niet opgelost natuurlijk. 

Ik liet haar een beeld van zichzelf op te roepen tijdens de familiebijeenkomst. Ze zag ‘een 
gloeiendheet bovenlijf’, ‘geen benen en voeten’ en ‘kijkend in het niets’. Ik vroeg haar wat ze nodig 
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had. Ze zei dat ze zich in het luchtledige bevond en behoefte had aan houvast. Daarop vroeg ik haar 
om al haar aandacht naar haar voeten te brengen en deze in gedachten groter te maken. Even later 
zie ik een glimlach om haar lippen krullen: ‘Jeetje’, zegt ze, ‘ik heb nu echt enorme joekels van 
voeten, haha… en de hitte zakt van boven helemaal omlaag mijn benen in, de grond in… En, hee… 
nou zie ik ook opeens ook de gezichten van die mensen weer…’ 

Na afloop van de oefening nam Jenny zich voor dat als ze weer zo kwaad zou worden bij een 
familiebijeenkomst, ze dit beeld van zichzelf met van die gigantische voeten zou oproepen.  

En het werkte! Door dit beeld op te roepen kon ze zich letterlijk gemakkelijker staande houden en in 
contact met de aanwezigen blijven. Die reageerden daar vrijwel onmiddellijk op. De sfeer sloeg om, 
ten goede. Niet door ingewikkelde gesprekken, maar door één simpele, door haarzelf bedachte ‘truc’.  

 

Zo zie je maar. Ik vertel je dit verhaal om je te laten weten dat er niet één beste manier is om een 
conflict in goede banen te leiden. De oplossing kan in iets heel kleins zitten. Waar het om gaat is dat 
we jóuw uitweg vinden…’  
 

Tip 4. Help je cliënt het conflict te zien als een wegwijzer  
Ik ben erg van de zelfsturing, maar ik beschouw het ook als mijn taak mensen 
een andere kijk op conflict en dus op hun situatie aan te reiken. Want velen 
hebben nog nooit eerder naar een conflict gekeken als zijnde een gegeven waar je 
iets aan kunt hebben. Door je cliënt nieuwsgierig te maken naar wat de situatie in 
positieve zin kan bijdragen aan hun leven, versterk je hun bereidheid tot 
zelfreflectie.  

Een eigen stelling die ik vaak poneer en die mensen prikkelt is bijvoorbeeld: ‘Een 
conflict komt zelden gelegen, maar altijd op het juiste moment. Namelijk als 
de tijd rijp is voor een groeistap.’ Na 20 jaar conflictcoaching ben ik daar 100% 
van overtuigd geraakt. Een conflict helpt mensen zien wat belangrijk voor hun is 
en in beweging te komen. Het is echt een natuurlijk hulpmiddel.  
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Als een situatie escaleert, van binnen of van buiten, is dat een signaal om zaken 
anders aan te pakken of in te richten. Het geeft aan dat er iets anders geleefd wil 
worden. Dat het tijd is om nieuwe wegen in te slaan, zich anders te verhouden 
tot het leven, en/of nieuwe dingen te leren. Het is een fabeltje dat we ons vooral 
ontwikkelen door positieve omstandigheden en ervaringen. Wij mensen 
ontwikkelen ons niet ondanks, maar mede dankzij de conflicten die we ervaren.  

En ik ben niet de eerste die zich dit bedacht. ‘Conflict is the beginning of 
consciousness’, schreef Harding, een bekend Jungiaans psychoanalytica uit de 
VS. ‘Without conflict we remain asleep and passive, even stagnant. For change 
to occur there needs to have been some prior conflict to stimulate that 
change.’ (Eens, al ben ik zelf van mening dat er twee hoofdredenen zijn ‘for 
change to occur’, namelijk ofwel conflict (angst) ofwel zijn tegenhanger 
creativiteit (liefde).  

In de transpersoonlijke, lichaamsgerichte en tegenwoordig ook de positieve 
psychologie (Jung, Assagioli, Lowen, Boyesen, Rosenburg etc.) wordt erkenning 
gegeven aan het feit dat ons menselijke organisme op onbewust niveau, 
middels ziekte en conflict, toewerkt naar stressregulatie en psychische 
heelwording.  

Wat dat praktisch gezien betekent?  
Dat de gezonde manier om met conflict om te gaan is: er naar toe bewegen, en 
niet ervan af. ‘Het conflict te omarmen’ zoals sommige mensen wel zeggen. Dat 
voelt tegennatuurlijk, maar is wel precies wat er nodig is. Althans bij een 

wezenlijk conflict. Een niemendalletje mag je 
gerust bagatelliseren (maar het gekke is dat we 
die nou juist weer opblazen!).  

Mijn suggestie is dan ook: zie een belangrijk 
(innerlijk) conflict, waar je je niet zomaar 
overheen zet, als een directe uitnodiging om 
naar binnen te keren. Onderzoek wat er nu 
helemaal zo belangrijk voor je is. Wat er geheeld 
en geleefd wil worden. Ben je bereid tot deze 
‘innercitie’, dan kun je op het spoor komen 
van de onderliggende boodschap en/of 

Conflicten heb je met andere woorden niet voor niks. Ze zijn een natuurlijk 
hulpmiddel voor persoonlijke groei. Ze scheppen mogelijkheden en kansen voor 
leren, creativiteit, verbinding, zelfinzicht en heelwording. Ik zie het als een 
belangrijke taak van alle denkbare conflictbegeleiders om dit te promoten! 
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‘blessing in disguise’, wat de mogelijkheid vergroot tot het benutten en 
loslaten van het conflict.  

Het voordeel van de onderliggende les of zegening kennen is ook, dat dit het 
praktische conflict hanteren een stuk eenvoudiger maakt. Het maakt het 
gemakkelijker je waardig met jezelf en de ander te verhouden en op een positieve 
manier voor jezelf opkomen. Dit laatste kan echt iedereen leren, ook wie verbaal 
niet sterk is, en niet de machtspositie inneemt. Wat dat aangaat wordt er veel te 
veel gewicht toegekend aan de rol van communicatie. Bepalend voor 
constructieve conflicthantering is niet of je precies de juiste woorden gebruikt, 
maar of je houvast in jezelf hebt!  

 

  

Het devies bij elk groot conflict is dus: keer naar binnen alvorens naar buiten te 
treden. Ook al lijkt dit een omweg: het is de kortste, meest duurzame en 
verrijkende weg. Alleen dit kan het conflict tot een wegwijzer maken naar 
persoonlijke groei en een grotere innerlijke vrijheid.  

De Vrijplaatsmethode faciliteert dat ontdekkings- en bevrijdingsproces. En helpt 
jou je te ontwikkelen van een conflictbegeleider naar een conflictbevrijder.  
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Samenvatting 

 Cliënten komen meestal pas bij jou 
als het conflict al (te) ver geëscaleerd 
is. Waar ze (onbewust) op hopen is 
de schade toch nog enigszins te 
kunnen beperken. Ze zoeken 
veiligheid en zingeving. Ze hebben 
jou nodig om hun motivatie voor 
een constructieve aanpak helder te 
krijgen.  

 
 Jouw impact als coach, vertrouwenspersoon of geestelijk verzorger op het 
leven van je cliënt zit met name in je vermogen ruimte en hoop te scheppen 
dat het probleem werkbaar is. Belangrijk is iemand te helpen zijn eigen weg uit 
de situatie te vinden. Met een zingevende, transformatieve benadering kan het 
conflict benut en het loslaat- cq bevrijdingsproces versneld worden. 
 

 Mijn 4 tips om cliënten te helpen het conflict toch op een volwassen, positieve 
manier aan te willen gaan zijn: 
 
1.  Beweeg mee met een cliënt die sterk in de weerstand zit door te vragen: 
‘Hoe erg zou het zijn als je helemaal niks doet?’ Vraag goed door naar de 
gevolgen. Dit helpt je cliënt zijn argumenten scherp te krijgen om voor een 
constructieve oplossing of uitweg te gaan;  
 
2. Help een cliënt die het probleem volledig buiten zichzelf plaatst de focus 
naar zichzelf te verleggen met behulp van de stelling: ‘Het conflict gaat 
weliswaar over de ander, maar conflicthantering gaat over jou!’; 
 
3. Help een cliënt die het probleem teveel bij zichzelf legt met een 
hoopgevende anecdote over een (kleine) assertieve actie van iemand, die 
grootse gevolgen leidde. Zorg daarbij dat je cliënt zich kan herkennen in de 
hoofdpersoon; 
 
4. Frame het conflict als een wegwijzer en hulpmiddel om te groeien en 
meer innerlijke vrijheid te ervaren. Naar binnen keren alvorens naar buiten 
te treden is een ‘must’ bij een groot conflict en maakt bovendien het praktische 
conflict hanteren stukken gemakkelijker.     
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Masterclass ‘Het Geheim van Conflictbevrijding’ 
Ben je nieuwsgierig geworden naar de kunst van het conflict bevrijden?  
 
In de eendaagse live Masterclass ‘Het geheim van Conflictbevrijding’ behandel ik  
de twee belangrijkste aspecten voor succesvolle begeleiding: hoe je het gevoel 
van veiligheid bij je cliënt optimaliseert en hoe je diens reflectievermogen 
verbetert.  

Dit ga je leren:  

 Hoe je de specifieke conflictmindset van je cliënt herkent en deze verbindt aan 
een passende groeimindset (en zo op persoonlijk niveau een bodem legt onder 
diens bevrijdingsproces) 
 

 Wat je zelf kunt doen om het maximaal veilig te maken voor je cliënt (en je 
effectiviteit als conflictbegeleider verbetert) 
 

 Maar belangrijker nog: hoe je het innerlijke gevoel van veiligheid van je cliënt 
bevordert (wat regulerend werkt op zijn negatieve emoties)  
 

 Hoe je met behulp van een super waardevol tool het reflectievermogen van je 
cliënt gigantisch verbetert (waardoor je cliënt gemakkelijker en sneller zijn 
eigen aandeel ziet en verantwoordelijkheid neemt).  
 

 Wat de 7 vaardigheden van een conflictbevrijder zijn (die jij echt wilt 
beheersen, omdat ze je een vrijer mens maken) 
 

In de Masterclass gaan we zoveel mogelijk ook van elkaar 
leren. Graag richt ik de bijeenkomst zo in, dat we deze 
kunnen ervaren als een warme ontmoeting tussen 
professionals. Dus niet alleen theorie, maar ook ontmoeting 
en uitwisseling. De Masterclass vindt plaats in het schattige 
(vrijzinnige) Meerpadkerkje in Amsterdam Noord.  
Klik voor de data en aanmelding op onderstaande button of kopieer de link in je 
browser.    

 
 

https://devrijplaatscoach.nl/Masterclass-Het-geheim-van-conflictbevrijding/ 
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Over Alexandra van Smoorenburg (1963, drs.) 
 
Ik vind het heerlijk om mensen te helpen succesvol en gelukkig te zijn 
in hun leven en werk. Er valt zo ongelooflijk veel te winnen met 
constructieve conflicthantering! Respect. Liefde. Groei. Vrijheid. Alles 
wat het leven de moeite waard maakt! 

Mijn diepe belangstelling voor conflict/hantering ontstond toen ik in 
mijn werk ontdekte dat zich achter elk mentaal, emotioneel en zelfs 
fysiek probleem een (innerlijk) conflict bevindt. En dat als je dat 
oplost, een hele hoop randproblemen als sneeuw voor de zon 
wegsmelten! Een aha-erlebnis.  

Tuurlijk heeft een fascinatie voor iets ook altijd met je zelf te maken! 
Zelf was ik vroeger ook heel slecht in conflicthantering. Dat heeft me 
heel veel gekost, in de liefde, het samen wonen (in mijn 

studententijd), mijn loopbaan, financiën, op elk gebied eigenlijk. Afrekenen met die valkuil was de 
bevrijding van mijn leven.   

Ik werk nu 20 jaar als re-integratiecoach bij psychosociale arbeidsbelasting 
(conflict, werkdruk en werkstress), waarvan bijna 10 jaar vanuit mijn eigen 
bedrijf: De Vrijplaatscoach. De Vrijplaats®, het begeleidingsconcept dat ik 
samen met Paul Sträter ontwikkelde, is sinds 2007 een merk. Uit dit concept 

ontstond de Vrijplaatsmethode, de transformatieve conflictcoachingmethode waarnaar 
ik in dit E-book verwijs en waar ik sinds 2014 psychosociaal werkende professionals in 
opleid. In mijn vrije tijd run ik het maatschappelijke project Vrijplaats Amsterdam / 
Conflicthulp Minima. Ook daar geniet ik enorm van.  

Je zou het misschien niet denken, maar werk is zeker niet het enige in mijn leven. Ik leid een bewust 
eenvoudig en gelukkig leven, met een lieve man en kind (bijna volwassen), in een gezellige buurt, in 
het hart van Amsterdam. Meditatie is een onontbeerlijk bestanddeel van mijn dagelijks leven en ik ben 
altijd wel iets aan het lezen, of leren. Verder hou ik erg van muziek en tegenwoordig ook van tuinieren 
met de buren in onze openbare beheertuin (dat krijg je als je ouder wordt). Ik voel me een 
familiemens, met de wereld als familie.  

Ik hoop je te ont-moeten.  
Hartegroet,  

Amsterdam, april 2019  
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De Opleiding tot Conflictbevrijder  

Deze verdiepingstraining voor vertrouwenspersonen, geestelijk verzorgers en 
coaches leidt - zoals de naam al zegt - op van conflictbegeleider tot 
conflictbevrijder. Wat je leert is hoe je mensen helpt zich van een (innerlijk) 
conflict te bevrijden. Dat wil zeggen het zo op te 
lossen, dat het als een bruistablet uit elkaar valt.  

Daarbij spelen 4 procesniveaus:   

 het hanteren van het conflict (emotioneel en 
communicatief);  

 het benutten van het conflict (de 
onderliggende kansen zien en aangrijpen);  

 het betekenis cq zin  geven aan een conflict 
(de onderliggende boodschap herkennen, 
begrijpen en benutten); 

 het loslaten van het conflict.  

De training draagt bij aan je professionaliteit, je persoonlijke groei en … aan een 
betere wereld! 

Voor meer informatie over de opleiding zie www.devrijplaatscoach.nl/Opleiding   

 

NB Wil jij als conflictbevrijder een maatschappelijke bijdrage leveren? Dan kom ik 
jou graag tegemoet! 

Sinds 2014 run ik Vrijplaats Amsterdam/Conflicthulp Minima, een 
maatschappelijk project van professionele conflictcoaches die kosteloos 
begeleiding bieden aan mensen die het niet kunnen betalen. Deelnemers van de 
Opleiding tot Conflictbevrijder kunnen een flinke korting ontvangen op de 
opleidingskosten als ze besluiten als vrijwilliger deel te nemen aan dit project.  

Meer informatie daarover vind je op www.devrijplaatscoach.nl/Opleiding 

 
 


