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Mijn verhaal 
De persoonlijke ervaring achter de methode 
Intense, haast zwarte ogen had hij en kroeshaar met één grijze pluk, die daar naar eigen 
zeggen al sinds zijn kinderjaren zat. En dansen dat hij kon! Arghh, smoorverliefd was ik op 
deze knappe, charmante jongeman afkomstig uit Martinique, een eiland in de Caribische Zee. 
Jean-Claude bleek geen doorsnee type. Hij was grotendeels opgevoed door zijn oma, die hoog 
in de bergen woonde en aan voodoo deed. Dat Jean-Claude geboren was met die pluk grijs 
haar beschouwde zij als een goddelijk teken, en maakte dat zij hem als kind al opdroeg om 
urenlang stil te zitten en te mediteren. Ook leerde ze hem van alles over geneeskrachtige 
planten, waar ze samen naar op zoek gingen. Jean-Claude was maar wat graag bij zijn oma, 
want thuis bij zijn ouders en zijn broers en zusjes had hij het niet best. Zijn vader was een 
dronkelap, die voor veel geweld en verdriet zorgde. Alles bij elkaar kwam Jean-Claude uit een 
wereld die ik niet kende en die mij soms verbijsterde en vaak verwonderde. Zo vertelde hij me 
ooit dat zijn grootmoeder met eigen ogen een zeemeermin had gezien. Weliswaar ook voor hem 
een bijzonder feit, maar niet een die hij betwijfelde! Tja, wat moest ik daarmee? Ik liet hem 
maar gewoon vertellen en in zijn waarde. Ik vond die exotische verhalen en magische 
wereldbeeld wel mooi. En wie was ik om erover te oordelen? Pas vele jaren later begreep ik dat 
hij over Lasiren sprak, volgens voodoo de godin van het water en moeder van alle goden en 
godinnen. Zij wordt afgebeeld als een zeemeermin. 

Anyhow, Jean-Claude was erg zorgzaam en vrolijk en kookte elke dag de sterren van de hemel 
voor mij, maar toonde zich al gauw ook erg bezitterig. Na een uitje met vriendinnen werd ik 
hinderlijk ondervraagd en als we samen uit gingen mocht ik alleen nog met hèm dansen. Dat 
was nieuw voor mij. Ik werkte in die tijd nog als kunsthistorica en had op zekere avond een 
interview met een sieradenkunstenaar uit Alkmaar. En omdat dit ‘s avonds plaats zou 
vinden, verbood Jean-Claude me er naar toe te gaan. Het leek mij echter dat als ik aan die eis 
zou toegeven, ik geen leven meer zou hebben en dus ging ik toch, ondanks de unheimisch 
gevoelens die het me bezorgde. Toen ik ’s avonds om een uur of elf uur thuis kwam trof ik hem 
aan in het donker, in elkaar gedoken in een hoek van de huiskamer. Ik deed licht aan en zei 
iets, maar hij reageerde niet. Maar toen ik naar hem toe liep stond hij plots in een snelle 
beweging op en schoot langs me heen, de keuken in. Een tel later stond hij alweer in de 
deuropening. Zijn armen hield hij op zijn rug. 

Het was groot en scherp, mijn keukenmes. En het voelde ijzig koud aan op mijn keel. Ik keek 
naar hem, maar hij was er niet. Hij was niet in zijn lichaam leek het. Hij had een vreemde 
starre blik in zijn ogen. Ontzet en verlamd van schrik begreep ik dat mijn laatste minuut was 
aangebroken. Ik kon niks anders doen dan me overgeven en sloot mijn ogen. Maar meteen 
flitste er door mij heen: ‘Zo ga je niet sterven. Niet in angst.’ Ik richtte me volledig op mezelf 
en voelde een vreemde kalmte over mij heen komen. Uit mijn jeugd kwam het Onze Vader op 
in mijn gedachten en ik bad het hardop. En beval letterlijk mijn geest aan. God mag weten 
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waar dit vandaan kwam, want ik had al jaren niks meer met het geloof. Maar ik deed het. 
Plotseling voelde ik het mes loskomen van mijn keel en een luchtverplaatsing. Was dat na een 
halve minuut, vijf minuten, een halfuur? Geen idee. Ik opende mijn ogen en zag hoe hij voor 
mijn voeten in elkaar was gezakt. Hij begon diep te huilen, als een dier. Langzaam liet ik me 
ook naar de grond zakken en troostte hem. Het zou nog twee dagen duren voordat ik de kans 
zou krijgen hem bij de politie aan te geven. En nog twee jaar voordat ik ten volle begreep wat 
hier gebeurd was. 

Bovenstaand waar gebeurd verhaal heeft een grote invloed op mijn leven en denken 
gehad. Het heeft me opengebroken en geholpen van mijn hoofd naar mijn hart te 
zakken. Aanvankelijk begreep ik helemaal niks van deze ervaring; ik heb namelijk 
geen geschiedenis met geweld en/of psychiatrie. Aan dat er sprake kon zijn van een 
ziekte dacht ik geeneens. Wat mij bezig hield was wat hem toch zo buiten zinnen had 
gebracht. En vooral: wat had hem ertoe gebracht dat mes te laten zakken? Ja, ik had 
hardop gebeden (hoe maf!), maar hij verstond geen woord Nederlands, dus dat kon 
toch niet de reden zijn geweest leek me. Al gauw besloot ik dat er uiteindelijk niks 
was gebeurd – ik leefde immers nog - en dat ik er dus ook niks mee hoefde. Erover 
spreken deed ik niet. Met niemand. Mensen zouden maar aan de haal gaan met het 
verhaal; dat wilde ik niet. Ik hield het verhaal twee jaar bij me, tot met veel gerinkel 
het kwartje viel. Dat was tijdens een meditatieweekend in Hamburg. 

 
 
Non-agressie als wapen 
De cocon De ‘teachings’ dat weekend begin jaren negentig gingen over ‘de cocon’: 
over het weefsel van denk- en gedragspatronen dat volgens de boeddhistische leer 
tussen onszelf en een open ontmoeting met de grotere werkelijkheid in staan. Dit 
weefsel voelt over het algemeen heerlijk comfortabel en veilig aan, als een 
comfortzone, maar soms ook als benauwend en beperkend. Dan voelen we ons 
opeens innerlijk onrustig en vragen ons dingen af als: is dit nou het leven? Van 
binnenuit komen er in elke cocon vanzelf scheurtjes. We beginnen te verlangen naar 
meer ruimte en mogelijkheden: naar een grotere werkelijkheid. Ik leerde dat 
weekend dat de meeste mensen zich op het spirituele pad wagen als ze een blokkade 
ervaren waar ze niet doorheen komen. Dus vanuit de crisis waarin het doodlopende 
pad van hun comfortzone hen op dat moment heeft gebracht. Anderen beginnen aan 
die zoektocht na een spontane doorbraak van die ‘grotere werkelijkheid’ door hun 
cocon. Na een diepe ervaring van vrede en verbondenheid met alles. Er begon me 
iets te dagen… 

Overigens is het gevoel van samenvallen met de realiteit geen unicum: het overkomt 
ons allemaal wel eens. Bijvoorbeeld als we geraakt worden door iets wat we als 
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onbeschrijflijk echt en waar ervaren: een schreeuw, een geboorte, de ochtendmist, 
een bepaalde zangstem, de kleur zwart, de afgetrapte voetbalschoenen van je kind, 
een kunstwerk, een schitterende vogel, een verschrikkelijke stanklucht. De ervaring 
hoeft niet per se goed of mooi in de ethische of esthetische zin te zijn. Het gaat over 
echtheid. Over wat er met je gebeurt als dat wat je ruikt, ziet, hoort, proeft of voelt als 
een scheermes door je pantser van je gedrags- en denkpatronen heen snijdt en je 
volledig wakker maakt en in het moment brengt. En je het gevoel hebt er helemaal te 
‘zijn’. Een rouwe ervaring, die je aan de grond nagelt, maar die je tegelijkertijd met 
een gevoel van diepe verbinding en vrede vervult. Precies wat ik ervoer toen ik dacht 
dat mijn laatste minuut geslagen had. 

De kracht van fundamentele goedheid Volgens het Tibetaans boeddhisme 
verwijzen dergelijke ervaringen van echtheid, gezondheid en goedheid naar de 
fundamentele goedheid van het bestaan. Waarbij fundamenteel verwijst naar dat het 
leven goed is, ongeacht dat er ook kwaad is. En dat wij mensen in essentie goed zijn, 
ongeacht dat we soms ook kwade en nare dingen denken en doen. Het zijn dit soort 
van ervaringen die je ontvankelijk maken voor de heelheid oftewel heiligheid van het 
bestaan. Tijdens het meditatieweekend leerde ik dat wanneer je volledig samenvalt 
met het moment - en dus met fundamentele goedheid - dat dit een enorme kracht en 
uitstraling heeft, die ook de ander bereikt. Het energieveld dat hierbij ontstaat wordt 
in het boeddhisme aangeduid als ‘het veld van non-agressie’. Dit veld is onze diepste 
natuur, die de boedhisten ‘boeddhanatuur’ noemen, en christenen ‘de innerlijke 
Christus’. 

Aha! Eindelijk begreep ik wat me indertijd tijdens het geweldsincident was 
overkomen! Het was dus dit energieveld van non-agressie dat Jean-Claude tot 
zichzelf had doen komen en krachteloos in elkaar had doen zakken! Door mijn 
innerlijke weigering niet in angst te willen sterven en me vervolgens volledig op mezelf in 
plaats van op hem te richten, veranderde mijn energieveld, en daarmee de energetische 
dynamiek tussen ons twee. De energie van non-agressie sneed - als ware het een wapen - 
dwars door zijn bezeten?, psychotische? bewustzijnstoestand heen en bracht hem tot 
zichzelf. Anders gezegd: doordat ik tot mezelf kwam, kwam Jean-Claude ook tot 
zichzelf. Het waren dus inderdaad niet de woorden die ervoor zorgden dat hij losliet 
- ook al vormden die woorden een gebed - het was de diepe neutrale energie van 
non-agressie die hem deed ontwaken uit de hypnotische staat van geest waarin hij 
verkeerde. Een energie die je ook overgave of vrede of eenheid zou kunnen noemen. 
Een buitengewoon interessante levensles die ik nooit meer zou vergeten en die jaren 
later het hart van de Vrijplaatsmethode zou worden. 

De functie van meditatie in relatie tot conflicthantering Dè techniek om je 
vermogen tot mentale conflicthantering te oefenen en aan te scherpen is mediteren. 
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Want dit helpt je te zien en erkennen hoe vaak er negatieve gedachten en gevoelens 
door je heen gaan (over de meest onnozele onderwerpen) en traint je om deze 
gedachten vervolgens ook weer los te laten. Door dagelijks te mediteren ga je steeds 
beter je eigen ego-patronen herkennen en ondermijnen. En ontdek je gaandeweg je 
ware aard en ware kracht. Welke niet zozeer in acties tot zelfbehoud blijken te liggen, 
maar in het vermogen met de ander in verbinding te blijven, of in liefde vrij te laten. 
Door veel te oefenen ga je dat steeds beter zien en erkennen, en word je cocon 
dunner en dunner, waardoor je steeds vaker van die momenten van fundamentele 
goedheid toevallen. Meegenomen is dat het toegenomen vermogen om zonder 
weerstand en zonder oordeel te ervaren wat er is, zorgt voor een natuurlijk 
beschermlaagje tegen agressie. Agressie kaatst als het ware af op dit neutrale 
energieveld. Of smelt weg, in de zachte openheid van jouw oordeelvrije aandacht… 

Dus ook hier weer de les die we eerder in hoofdstuk 3 bij aikidomeester Ueshiba ook 
al aantroffen: goede vechttechnieken (in een fysieke strijd), of 
communicatievaardigheden (in een mentale strijd) kunnen je heel ver brengen als het 
gaat om het beslechten van een conflict in jouw voordeel. Maar wil je een conflict 
kunnen benutten als kans, dan zul je toch echt de transformatieve kracht van de non- 
agressie aan moeten spreken. 

De centrale rol van non-agressie in de Vrijplaatsmethode Ik heb er lang over 
getwijfeld of ik mijn persoonlijke verhaal zou delen in dit boek, maar het is de meest 
waardevolle en verhelderende les die ik zelf ooit over conflicthantering mocht leren. 
Zowel de cruciale rol van de energie van neutraliteit en non-agressie, als het principe 
dat je éérst je eigen negatieve energie dient te doorsnijden alvorens je de negatieve 
interactie met de ander positief kunt beïnvloeden, kwamen als vanzelf in het 
gedachtengoed van de Vrijplaatsmethode terecht. Ik hoop dat mijn persoonlijke 
ervaring je helpt de praktische waarde van deze inzichten nog beter te begrijpen. En 
dat het je zal helpen om met nóg meer overtuiging de voordelen van het bevrijdende 
pad dat liefde heet uit te dragen. 

Het veld van non-agressie is fundamenteel ‘Klinkt goed, zo’n veld van non- 
agressie, maar hoe creëer ik dat?’, denk jij nu misschien. ‘Moet ik dan altijd alles 
maar pikken en mijn irritaties et cetera opzij schuiven?’ 

Nee dus. En een non-agressief veld valt niet te creëren. Het is namelijk onze diepste 
natuur. Het is er al en hoeft dus ook niet gecreëerd te worden. Het veld van non- 
agressie manifesteert zich dan ook niet door iets te doen, maar door iets te laten. 
Door in geval van conflict met jezelf, de ander, de situatie al je 
beschermingsmechanismen - je angst, agressie en/of arrogantie – los te laten. Dit is 
wat mensen die zich bezig houden met meditatie oefenen. Ze oefenen hun 
loslaatspier, zodat ze op moeilijke momenten open kunnen blijven staan. 
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Vertaald naar conflicthantering betekent dit dat je idealiter du moment je een conflict 
ervaart loslaat. En als dit in het moment zelf niet lukt, dat mag en kan het ook altijd 
nog in tweede, derde, vierde, of tigste instantie. Het gaat erom dat ooit het licht weer 
aangaat. Hoe langer dit duurt, hoe langer je in het donker rondwaart natuurlijk. 
Maar het leven blijft je altijd weer nieuwe kansen bieden om op een constructieve 
manier met een situatie om te gaan. Het is nooit te laat. 

De diepe wateren van non-agressie. Non-agressie wordt vaak vertaald met 
geweldloosheid - het ontbreken van geweld - maar wat is geweld? Kan 
geweldloosheid ook inhouden dat je een klap uitdeelt? 

Ja dus. Glad ijs, ik weet het, maar een klap uitdelen kan zomaar het meest liefdevolle 
zijn wat je op zeker moment kunt doen. Om erger lijden te voorkomen. Een klap kan 
voortkomen uit agressie en uit non-agressie; je van commentaar onthouden kan 
voortkomen uit agressie en uit non-agressie; iemand confronteren kan voortkomen 
uit agressie en van non-agressie. 

Non-agressie staat dus niet gelijk aan altijd en immer de lieve vrede bewaren. Het 
betreft ‘een staat van zijn’ die voorbij gaat aan (aangeleerde) concepten over goed en 
fout of kwaad. En handelen dat gericht is op het faciliteren van het goede en juiste. 

Non-agressie gaat vaak samen met de kwaliteit van ondoorgrondelijkheid. Welke 
erin kan zitten dat er niet gehandeld wordt waar je een actieve handeling verwachtte. 
Dat er teruggetrokken of losgelaten wordt waar je tegendruk verwachtte: ‘niet-doen’. 
Dat er niet geoordeeld wordt waar je een oordeel of standpunt verwachtte:‘niet- 
weten’. 
Dat er niets verwacht wordt, waar je verplichting verwachtte: ‘niet-willen’. 
Dergelijk onverwacht gedrag kan de ander volledig ontwapenen. 

Voorbeelden van niet-weten en niet-doen Denk eens aan de allerbeste 
politiemensen, advocaten of rechters, of aan charismatische leiders zoals Mandela of 
Obama, of topsporters zoals Cruijff of Maradonna, hoe zij je kunnen / konden 
verrassen. Op onnavolgbare wijze is hun handelen zo weergaloos doeltreffend, dat 
het een diep ontzag afdwingt bij zowel voor- als tegenstanders. Ze stralen een 
waardigheid en gezag uit die bijna tastbaar is wanneer je in hun omgeving zou 
verkeren. En ondanks hun mildheid en vriendelijkheid gaat niemand met hen 
spelen! Op een of andere manier laten deze mensen zien een diep inzicht te hebben 
in de ware aard van de mens, en in wat werkt en niet werkt. Typerend voor hun 
denken en doen is dat zij stelselmatig verder gaan waar anderen uit angst en/of luiheid 
ophouden. Door hun open en neutrale mindset op hun vakgebied ervaren zij een 
groter speelveld dan de gemiddelde mens of vakgenoot. Ze beoordelen wel, maar 
veroordelen niet. En zien daardoor mogelijkheden waar anderen deze niet zien en 
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focussen zich daarop. ‘Voorbij de veroordeling gaan’ en non-agressie gaan altijd 
samen. 

‘Maar’, vraag je je nu misschien af: ‘Als non-agressie ook negatief handelen kan 
betreffen, wat is dan het verschil met agressie?’ Dat zit ‘m in de bron van het gedrag. 
Non-agressief handelen komt voort uit inzicht en compassie: de bron van liefde. 
Agressief handelen komt voort uit lafheid, haat, of onverschilligheid: de bron van 
angst. Non-agressief handelen wordt met andere woorden niet aangestuurd door ego 
en eigenbelang, maar komt voort uit de diepe wijsheid van het oprechte hart. 

Grote woorden. Dus laat ik wat voorbeelden van dichterbij, uit het dagelijks leven 
geven. Waarbij het steeds gaat over de combinatie van kracht met zachtheid. Dus dat 
iemand zijn stevige eigenschappen zoals duidelijk zijn, negatief gedrag spiegelen, of 
harde grenzen stellen combineert met vriendelijke oprechtheid, ruimte bieden en het 
voordeel van de twijfel geven. Zoals Paul bijvoorbeeld deed: 

Het komt manager Paul vanuit verschillende kanten ter ore dat zijn assistent Henk 
‘het’ met meerdere dames op de afdeling doet, en wel in het schoonmaakhok achter de 
kantine. Hij besluit Henk gelijk aan te spreken. ‘Henk, wat je in je vrije tijd doet moet 
je zelf weten, maar ik heb gehoord dat jij het met meerdere vrouwen aanlegt hier in 
huis, en dat wil ik niet hebben. Niet hier in de toko.’ ‘Wat? Wie zei dat?’ reageert 
Henk brutaal. ’Dat doet er niet toe’, zegt Paul op neutrale toon. ‘Ik heb het 
opgevangen en voor het geval het waar is: ik wil het niet hebben, laat dat duidelijk 
zijn.’ Waarop Henk uitdagend zegt: ‘Pfff, ik doe echt niks wat een ander niet wil hoor. 
En als het al zo was, zie ik niet wat jou dat aangaat.’ ‘Nou, helaas voor jou gaat mij 
dat zoals je wel weet alles aan,’ antwoordt Paul eenvoudig en sluit het gesprek af met 
een rustig en beslist: ’dus wéét dat je in de schijnwerpers staat.’ Paul loopt verder. Die 
Henk. En die meiden. Hij moet er ook wel een beetje om grinniken. Maar tel uit de 
ellende als ze er van elkaar achter komen. 

De Paul in dit voorbeeld stelde dus in het belang van de orde en de sociale veiligheid 
van zijn werknemers wel een duidelijke grens, maar veroordeelde zijn assistent niet. 
Zijn dreigement ‘dus wéét dat je in de schijnwerpers staat’ achtte hij nodig als 
tegenwicht tegen de brutale toon. Om Henk te laten schrikken en tot hem door te 
dringen. Persoonlijk deed het Paul niet veel. Door de jaren heen had hij een houding 
ontwikkeld van ‘zulke dingen gebeuren’. 

Laat ik ook een voorbeeld geven van ‘niet-doen’: bewust en tegen de verwachting in 
niet ingrijpen, opdat het natuurlijke leerproces zich optimaal kan voltrekken. Oftewel 
meebewegen. Niet-doen en meebewegen kan betekenen dat je op de korte termijn 
brokken riskeert, om op de langere termijn een catastrofe te voorkomen. Ouders 
kiezen daar soms bewust voor, wanneer ze besluiten zich terug te houden bij 
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bepaalde keuzes van hun kind, ook al valt van die keuze weinig geluk te verwachten. 
Dan gunnen ze hun kind zijn eigen leerproces. Uit respect en liefde voor het kind. 
Maar ook in organisaties wordt soms voor niet-doen gekozen. Op basis van wijsheid 
en inzicht in het proces dat zich aan het voltrekken is. En het vermogen om korte 
termijn (ego)belangen los te laten. Zoals in dit geval: 

Het is vrijdagmiddag kwart voor vijf. Leo, de nieuwe directeur bedrijfsvoering van het 
Verpleeghuis komt het kantoor van interim facility manager Ferdinand binnenvallen. 
‘Fer, ik heb het met de algemeen directeur besproken, we gaan de keukens eruit gooien. 
We gaan de boel uitbesteden: dat is véél goedkoper.’ ’Ah, vertel’, zegt Ferdinand, ‘Wat 
heeft jullie daartoe doen besluiten?’ Ferdinand kent de discussie en weet dat 
uitbesteden mooier klinkt dan het is: er kleven wel degelijk nadelen aan en blijkt niet 
altijd goedkoper. Terwijl hij naar Leo luistert begint hij alvast rustig zijn tas in te 
pakken en zegt dan vriendelijk: ‘Nou, mooi dat jullie eruit zijn joh! Een heel fijn 
weekend gewenst dan maar.’ Er bij de deur nog even terloops aan toevoegend: ‘Maar 
denk van het weekend wel nog even na over de gevolgen.’ ‘Gevolgen?’, herhaalt Leo 
daarbij zijn wenkbrauwen licht fronsend. ‘Nou ja, wat het betekent voor het personeel 
en zo. En wellicht ook handig de patiëntenraad even te polsen. Niet dat je volgende 
maand met een staking zit, want dat kunnen we niet hebben, toch?’ zegt Ferdinand 
lachend, en neemt met een brede zwaai afscheid en de trap naar beneden. 

Was Ferdinand nou met allerlei bedenkingen gekomen, dan had hij er waarschijnlijk 
twee uur later nog gezeten en was het misschien nog niet gelukt. Door niet te doen 
en mee te bewegen, en terloops wat vragen op te werpen, wist hij Leo voorbij zijn 
blinde enthousiasme tot verdergaand onderzoek te verleiden. 

En tot slot nog een voorbeeld van ‘niet-weten’. Van het bewust koesteren van 
openheid ten aanzien van een bepaalde kwestie, ook al heeft iedereen zijn mening 
daarover al klaar. Mensen die een dergelijke houding cultiveren doen dit vaak vanuit 
de behoefte recht te doen aan de zuiverheid. Deze houding, die mensen heel ver kan 
brengen, vergt een grote mentale bandbreedte, die botsende waarheden tegelijkertijd 
waar kan laten zijn. Gerda, de manager van mijn coachee Veronique, was daar 
volgens mij een kei in. Vanuit de zijlijn kreeg ik namelijk het volgende mee: 

Volgens manager Gerda wijst alles erop dat haar leidinggevende Veronique zich 
meerdere keren schuldig heeft gemaakt aan discriminerende uitlatingen. Er gaan harde 
stemmen op van medewerkers die er schande van spreken en haar ontslag eisen. Gerda 
nodigt Veronique daarop uit voor een gesprek en uit op vriendelijke toon haar zorgen. 
Veronique reageert verschrikt: zo had ze het allemaal niet bedoeld! Haar 
steunbetuigingen aan Wilders hadden te maken met de komst van een 
asielzoekerscentrum in haar wijk en de last die ze daarvan ondervindt. ‘Ik voel me niet 
meer veilig in mijn eigen wijk.’ Gerda zegt begrip te hebben voor Veroniques gevoelens 
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van onveiligheid, maar ook voor die van haar allochtone medewerkers, die hier niks 
mee van doen hebben en zich onveilig en gekwetst voelen door haar uitlatingen. Gerda 
vraagt Veronique om zich met hulp van een coach eens goed te bezinnen op wat er 
gebeurd is. Ook vraagt ze haar om na afloop van het coachingtraject een meeting met 
haar voltallige team te organiseren over het onderwerp sociale veiligheid. Gerda geeft 
aan zelf ook graag bij deze meeting aanwezig te willen zijn. Veronique stemt verrast in 
met het voorstel en zegt te begrijpen dat haar dubbelheid verwarring veroorzaakt. Ze 
bedankt Gerda voor de mogelijkheid hier eens met een coach naar te kijken. 

Gerda schoot dus niet gelijk in de veroordeling van haar leidinggevende, maar greep 
de casus aan om te werken aan de sociale veiligheid in haar organisatie. Waarmee ze 
zowel Veronique als diens medewerkers bescherming bood. Het coachingtraject en 
de meeting maakten een constructieve en verdiepende uitwisseling tussen 
conflictpartijen mogelijk. Voortschrijdend inzicht stelde Veronique in staat haar 
gemeende excuses aan te bieden en zich kwetsbaar te tonen, wat uitmondde in 
wederzijdse openheid en herstel van vertrouwen. 

Non-agressie is een wapen Non-agressie is wapen waarmee je ontwapent, daar waar 
de gebruikelijke wapens de strijd aanwakkeren of versterken. De gebruikelijke 
wapens zijn het wapen van de ratio, het wapen van de emotie, fysieke wapens en 
combinaties daarvan. Met deze wapens kun je wel een conflict beslechten, maar niet 
oplossen. Het verbaast me soms dat mentaal vechten (scherp argumenteren, 
debatteren, manipuleren) voor onschuldig wordt gehouden. Het mag dan een betere 
naam hebben en redelijker lijken dan fysiek vechten of je emoties in de strijd gooien 
(jammeren, schreeuwen, weglopen), maar dat valt nog te bezien. Woorden en 
gefixeerde standpunten kunnen soms schadelijker uitpakken dan een fysiek gevecht. 

Het hele punt is: standpunten en emoties houden vast aan het verschil. Sterker nog: 
ze leven ervan! Zolang we samenvallen met onze emotie of standpunt en deze als 
wapen gebruiken, zijn we niet in staat naar de ander te luisteren. En hem te 
begrijpen. Zolang we vastzitten in de overtuiging ‘jezus, wat een ongelooflijk sukkel 
of trut ben jij’ is er geen ruimte voor begrip. En zolang we de ander niet begrijpen, is 
meebewegen, toegeven of vergeven – allemaal zaken die een belangrijke rol spelen 
bij conflictbevrijding – lastig. Vasthouden aan harde standpunten en heftige emoties 
roept altijd tegenreacties op, en zal op termijn altijd ten koste van de relatie gaan. 

Waarmee ik niet wil zeggen dat we van onze emoties en standpunten af moeten! 
Daarmee zouden we het spreekwoordelijke kind met het badwater weggooien. Onze 
standpunten en emoties wijzen ons immers op wat belangrijk voor ons is. Op wat we 
nodig hebben om ons gezien, gehoord, gerespecteerd, gewaardeerd en/of geliefd te 
voelen. Dat ze tevoorschijn schieten op momenten dat onze belangen, behoeften, 
normen of waarden in de knel dreigen te komen is geen enkel probleem, want 
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volstrekt menselijk, maar het leeft prettiger ze niet in de beton te gieten. Het is 
verstandig om heftige emoties en harde standpunten niet altijd zo serieus te nemen. 
Er niet zo in te blijven hangen, en er zeker niet op te sturen. Ga er ook eens boven 
hangen. Leef een beetje onthecht. Want zodra standpunten en emoties gefixeerd 
raken gaan ze naar jezelf en de ander toe contraproductief werken. Ze zetten de hele 
boel zo op slot. 

De X-factor in conflicthantering Non-agressie is dus ontegenzeglijk de X-factor in 
conflicthantering. Key is je staat van geest, niet je vaardigheden. Het gaat niet om wat 
je precies zegt of doet, maar om waar het vandaan komt (liefde of angst) en om hoe je 
het zegt. Komt wat je zegt of doet voort uit de neiging de ander te ontwijken of 
verslaan, of uit inzicht en wijsheid? Voeg non-agressie toe aan welke conflictstijl dan 
ook (zie hoofdstuk 3) en je boekt resultaat, zelfs als de conflictstijl die je inzet niet 
optimaal bij de situatie past. 

Non-agressie is de bepalende factor, het geheime ingrediënt, het krachtigste wapen, voor het 
behalen van duurzaam resultaat in een conflict. Want non-agressie ontwapent. 

 
 
De Vrije Positie 
Non-agressie en de Vrije Positie Non-agressie heeft een centrale plek in 
Vrijplaatscoaching, letterlijk. Tijdens de coaching maak ik gebruik van een grote 
blauwe cirkel (of kruk) die ik ergens op de grond leg en die ik aanduid met de term 
‘Innerlijke Vrijplaats oftewel Vrije Positie’. Nadat de coachee eerst gewoon in zijn 
stoel tegenover mij zijn verhaal heeft verteld nodig ik hem daarna uit plaats te nemen 
op de blauwe cirkel, waar we een ontspanningsoefening doen, waarna hij op zijn 
eigen eerder vertelde verhaal mag reflecteren. Natuurlijk kun je ook gewoon een 
andere stoel in de ruimte omdopen tot Vrije Positie. 

De Vrije Positie cirkel staat symbool voor de plek in het hoofd van de coachee waar 
geen oordeel is. Het is belangrijk voor de coachee deze plek in zichzelf te gaan 
(h)erkennen, koesteren èn benutten. Wanneer de Vrije Positie tot leven komt bij de 
coachee, niet alleen als concept, maar ook als energie, dan zal dit de kwaliteit van zijn 
leven drastisch doen toenemen. Want eenmaal in staat je met je Vrije Positie te 
verbinden wordt alles wat je overkomt werkbaar. Toegang tot zijn Vrije Positie stelt 
je coachee in staat zich te disidentificeren met zijn verhaal en de regie over zijn leven 
terug te nemen. 

Maar wat is de Vrije Positie? Hoe kom je daar? Waar vind je ‘m? Hoe benut je hem? 
Ik heb me voorgenomen het precies zo eenvoudig uit te leggen als het in 
werkelijkheid ook is. 
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De Vrije Positie ligt in het midden De blauwe cirkel ligt letterlijk in het midden van 
een viertal andere posities op de grond, die ik later zal bespreken. Met de term Vrije 
Positie refereer ik aan een niet-oordelende staat van geest, noch over jezelf, noch over 
de ander, noch over de situatie. Aan de plek in jezelf waar je veilig bent, ook voor 
jezelf (!), en daardoor vrij. Je eigen innerlijke toevluchtsoord, oftewel vrijplaats. De 
Vrije Positie verwijst naar de neutraliteit in het midden, je eigen centrum, je diepste 
natuur (die liefde is), de essentie van wie je bent. Je bent namelijk niet je lichaam, 
emoties of gedachten: die heb je. Je bent een centrum van bewustzijn. 

Omdat er geen oordeel is, kun je in de Vrije Positie in het midden tot rust komen en 
je ware zelf ervaren, dat niet ‘dit of dat’ is. Je bent er; je bent jij, en dat is goed. Je bent 
goed in de meest fundamentele zin van het woord: dus voorbij goed en slecht. Je 
bent er, en dus je mag er zijn, aangezien je er bent. En dus mag je er zijn. (Dat is een 
loop.) Zie de Vrije Positie dus als je eigen honk, je veilige thuisbasis. 

Het midden is de geboorteplek van inzicht en wijsheid In het midden versmelten 
het positieve en het negatieve, het constructieve en het destructieve, het mannelijke 
en het vrouwelijke, het geven en het ontvangen, het denken en het voelen. Alle 
tegengestelde gevoelens en ideeën mogen er allemaal zijn, ook wel genoemd: ‘de 
rijkdom van het midden’. Waarom rijk? Omdat het wezenlijke zich hier kan 
openbaren en jij je van het wezenlijke bewust kan worden. Het midden is als een 
spiegel, waarin je jezelf en de ander in perspectief ziet. Het is de geboorteplek van 
wijsheid en inzicht. 

Het midden is de geboorteplek van creativiteit en zelfsturing. In het midden is er 
geen lading. Weg, foetsie. Alsof de stekker eruit is. Het is een energetisch nulpunt, 
dat de dynamiek tussen jou en de ander doorsnijdt. Een resetmoment, dat maakt dat 
er iets nieuws geboren kan worden. Dat er ruimte komt voor een nieuw, fris idee. 
Een Idee waarvan je denkt: hé, laat ik dat eens proberen. Of juist: verhip, dit gaat ‘m 
niet worden, ik moet bijsturen. De Vrije Positie is dus ook de geboorteplek van 
creativiteit en zelfsturing. 

Het midden is de geboorteplek van acceptatie, verbinding en vrede. In het midden 
is er geen strijd. Want als er geen veroordeling is, is er ook geen strijd. En zonder 
strijd of weerstand ben je in een toestand van acceptatie en verbinding. Mijn midden 
correspondeert met jouw midden en ook met dat van eventuele tegenstanders: in het 
midden valt het onderscheid weg. Je kunt er veilig de overstap van ‘ik’ naar ‘wij’ 
maken, los van alle omstandigheden en zonder jezelf in de vingers te snijden. In het 
midden ben je één. Het midden is van iedereen; niemand kan het claimen. En dus 
zou je de Vrije Positie ook de geboorteplek van acceptatie, verbinding en vrede kunnen 
noemen. 
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In het midden gelden andere wetten. In het midden komt feitelijk alles samen en is 
er eenheid. En dus is nergens de kracht groter dan daar. Vandaar dat men sinds 
mensenheugenis enorm veel waarde en betekenis aan die magische plek in het 
midden toekende. Men koppelde aan deze plek termen als bewustzijn, essentie, de 
getuige, de observator, het spirituele hart, het hogere zelf, de ziel, de boeddhanatuur. 
De staat van zijn waar de mens de ervaring kan hebben in directe verbinding te staan 
met het Universele (of Kosmische) Bewustzijn, met God, Allah, Tao, Leegte, het 
Ultieme, of Sublieme. Een ervaring waar de verschillende religies een pad naartoe 
aanbieden, maar die een mens ook spontaan kan toevallen, zonder pad. De Boeddha 
was immers geen boeddhist en Christus geen christen. 

Spiritualiteit, kwantumfysica en de Vrijplaatsmethode Was tot voor ca honderd 
jaar terug alle kennis rondom bewustzijn en essentie het kennisgebied van alleen de 
verschillende religies, met de kwantumfysica kwam daar verandering in. De 
kwantumfysica is de wetenschap die het gedrag van de allerkleinste deeltjes 
onderzoekt, die kleiner zijn dan atomen (quarks, muonen, higgs). Sinds de 
beschikbaarheid van bepaalde moderne meetapparatuur weten we dat voor deze 
deeltjes andere natuurwetten gelden dan voor deeltjes die groter zijn dan atomen. 

De kwantumfysica stelde wetenschappelijk vast dat bewustzijn fundamenteel is en dat 
materie daarvan afgeleid is. Dit houdt in dat vast is komen te staan dat ons 
waarnemend bewustzijn de stoffelijke werkelijkheid schept. Dat we als mens de 
werkelijkheid co-creëren. En wel met onze mindset: ‘as viewed, so appears’. Met ons 
bewustzijn scheppen we collectief het universum en brengen dat tot materialisatie. 
[Van Leeuwen, 2019] 

Dit wordt o.a. onderbouwd met de paradox van Schrödinger, wiens kat zich tijdens 
een experiment in een situatie bevond waarin hij tegelijkertijd dood en levend was. 
Wat volgens de normale natuurwetten niet kan. Maar de kleinste deeltjes toonden dit 
wel degelijk aan. Mooi hé? De waarheid is groter dan wij vaak menen te zien. 

Onderzoeken in het verlengde van bovenstaand experiment toonden aan dat de 
intentie van de waarnemer (mindset) van invloed bleek te zijn op de uitslag van het 
experiment. En dat het gezamenlijk ervaren van een gedeelde werkelijkheid erop 
wijst dat onze afzonderlijke bewustzijnen deel zijn van één enkel bewustzijn. Precies wat 
spirituele tradities altijd al beweerden: dat we ten diepste één zijn. Ook 
onderbouwde de kwantumfysica dat een deeltje zonder vertraging invloed kan 
uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. En 
dat er dus een communicatievorm moet zijn die sneller is dan het licht. De kleinste 
deeltjes lijken een voorspellend vermogen te hebben: een bewustzijn dat weet wat er 
gaat gebeuren en daar op reageert. Wat een verklaring is waarom bijvoorbeeld 
healing op afstand kan werken. 
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Erg ingewikkeld allemaal, maar dankzij deze ontdekkingen zijn wetenschap en 
spiritualiteit elkaar dus erg veel nader gekomen. Waarmee het gebruik en werking 
van een spiritueel concept als de Vrije Positie opeens ook wetenschappelijk 
onderbouwd kan worden. Maar dat laat ik verder aan anderen over. Voor mij telt dat 
het werken hiermee voor mij heeft gewerkt en mijn coachees enorm helpt. 

Werken met de Vrije Positie 

Hoe kom je in de Vrije Positie? Nou, gelukkig is dat geen rocket science! De Vrije 
Positie is namelijk veel dichterbij dan je denkt. Zoals ik al eerder schreef: je hoeft hem 
niet aan te maken, want hij is er al. Het enige wat je hoeft te doen om er te komen is je 
te ontspannen en je oordeel los te laten. En opnieuw te ontspannen, en opnieuw je 
oordelen los te laten. Want iets in jou - je ego – wil aan het veroordelen vasthouden. 
Aan het veroordelen van de ander, jezelf èn de situatie. Om in je Vrije Positie te 
komen dien je dus uit je verhaal stappen en je volledig over te geven aan ‘dat het is 
wat het is, niet meer en niet minder’. Wat er ook speelt in je leven: je geeft je verzet 
op. Je hoeft er even helemaal niks mee. 

Hèhè. Dat schept ruimte. 

Schiet je weer terug in dwangmatig denken en lukt het je voor geen meter om los te 
laten? Gooi je oordeel eraf en vraag je af: wat voel ik? 

Onrustig? Okay. Het zij zo. Opgefokt? Prima, voel maar. Gekwetst? Voel maar. Spijt? 
Laat maar komen. Huil maar. Grom maar. Vloek maar. Proef het. Laat het gebeuren. 
Het is okay. Als loslaten niet lukt, sta jezelf dan toe te voelen wat je voelt. Wan het 
zijn niet je emoties, maar het tegenhouden ervan wat zo vreselijk veel energie kost. 

Nu is het bijzondere dat emoties vrij snel overdrijven als ze er mogen zijn. Als je ze 
met liefde en respect ontvangt komen ze meestal vrij snel weer tot rust. Ze willen 
vooral erkend worden. Niet door iemand anders, maar door jou! Laat ze dus binnen 
komen, erken dat je je rot voelt en vraag je af wat het precies is wat je voelt. Laat het 
waar zijn. Veroordeel jezelf niet omdat je bijvoorbeeld walging voelt. Of agressie. Of 
jaloezie. Blijf zo dicht mogelijk bij de sensaties die ze oproepen in je lichaam en geef daar 
liefdevolle aandacht aan. En als het genoeg is, dan laat je deze focus los. Eindeloos 
rondwentelen in emoties is echt niet nodig. Daar zijn emoties helemaal niet voor 
bedoeld! Hun enige functie is jou te wijzen op het feit dat iets wat jij belangrijk vindt 
in gevaar, of in de knel dreigt te komen. Zodat jij in beweging komt en je eigen 
patronen gaat bijsturen. Dat je bijvoorbeeld in plaats van ja, nee gaat zeggen, of 
andersom. Behalve jou wakker maken (je ergens bewust van maken) hebben ze geen 
enkele functie. Dus serveer je negatieve emoties geen thee met koekjes. Wentel je er 
niet in rond; dat is helemaal niet nodig. 
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‘Thee met koekjes? What the bleep?!’, hoor ik je denken. Daarmee bedoel ik: al die 
redenen die je tegenover jezelf blijft herhalen die rechtvaardigen waarom je je zo 
kwaad, zo razend, bang, verdrietig, jaloers, beschaamd, et cetera voelt. Je emoties 
voeden zich met die redenen, sterker nog: ze smullen ervan! Je ego denkt dat het met die 
negativiteit de werkelijkheid kan manipuleren en kan krijgen wat het wil. Dus als je 
je rot wil blijven voelen: blijf jezelf dan vooral die (oude) verhalen vertellen over hoe 
die ander debet is aan jouw gevoel. Maar stop je daar mee, dan nemen je emoties 
geleidelijk in intensiteit af…. 

‘Ja maar ben ik dan niet mijn ware gevoelens aan het wegdrukken?’ Nee, dat was 
juist eerder het geval, toen je nog in je oordelen en piekergedachten vast zat en maar 
niet wilde afdalen naar je gevoel. Toen je je gevoelens nog probeerde te bezweren met je 
gedachten. Belangrijk is dus je emoties toe te laten, ze echt te voelen, de 
achterliggende boodschap op te pikken, en daar iets mee te doen. Duw je een 
pijnlijke situatie weg zonder deze doorvoeld te hebben, dan blijven die emoties - 
enigszins verweesd – achter in je (energie)systeem, waar ze je meer beïnvloeden dan 
je denkt. 

Emotionele zelfzorg en zelfhealing zijn zeer belangrijke onderwerpen als het gaat 
over conflictbevrijding en dus kom ik daar later in dit boek in hoofdstuk 7 nog 
uitgebreid over te spreken. 

Het punt dat ik in dit hoofdstuk over de Vrije Positie wil maken is dat je (eerst jezelf 
en dan) je coachee leert om: 

● zich te ontspannen en uit het verhaal te stappen dat hij zichzelf vertelt, in de 
Vrije Positie. 

● dat dit moed vergt, aangezien zijn ego hem zal vertellen dat hij recht heeft op 
zijn verwijten, standpunten, waardeoordelen, schuldgevoelens, schaamte, 
trots, enzovoorts. 

● dat loslaten kan betekenen dat hij in een vreemde, grondeloos aanvoelende 
ruimte in zichzelf terecht komt, die door boeddhisten ‘de ruimte van niet- 
weten’, of leegte, of ego-loosheid wordt genoemd. 

● dat hij door zich daaraan over te geven zijn systeem (lichaam en geest) de 
ruimte geeft voor stressregulatie. Voor een reset 

● waarna hij de situatie weer zuiverder kan beoordelen. 
● Beoordelen, niet veroordelen! Er lessen uit halen. Bepalen wat hij overeind wil 

houden en wat mag gaan. Opnieuw bepalen wie hij wil zijn. 

Niet-weten omarmen De Vrije Positie ervaren impliceert dus het niet-weten 
omarmen. De meeste mensen vinden dat doodeng. Omdat wij mensen allemaal 
graag houvast hebben, duidelijkheid, zekerheid. Maar zekerheid bestaat niet. 
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Niemand heeft controle over de toekomst. Controle is een illusie. Als we onszelf 
echter toestaan de onzekerheid van het niet-weten te omarmen (wat hetzelfde is als 
de natuur van het leven omarmen), en besluiten minder waarde toe te kennen aan 
duiding, oordeel en controle, dan verschaffen we onze geest daarmee ademruimte. 
En kan deze zich meer en meer gaan vullen met acceptatie, zachtheid en mededogen. 
Met grondeloze wijsheid. Het loslaten van oordelen brengt rust en maakt ruimte 
voor inzicht, nieuwe ideeën en bijsturing. 

Eckhart Tolle formuleert het in De kracht van het Nu [1997] briljant: 

‘Zoek niet naar vrede. Zoek helemaal niet naar een andere toestand dan die waarin je 
nu verkeert, want anders bouw je innerlijk conflict en onbewust verzet op. Vergeef 
jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, 
wordt die onvrede veranderd in vrede. Dat is het wonder van de overgave. Als je 
aanvaardt wat is, wordt elk moment het beste. Dat is verlichting.’ 

Hoe? Nogmaals, de beste manier om niet-weten cq je loslaatspieren te trainen is met 
behulp van mediatiebeoefening. Er zijn duizenden manieren om te mediteren en je 
geest tot rust te brengen. Deze gaan altijd over: 

1) het verplaatsen van je aandacht van je hoofd naar een neutraal veld, zoals je 
lichaam, of de ademhaling (in je lichaam) en 
2) ontspanning 

Bijvoorbeeld: Adem in: richt je aandacht op je lichaam of je ademhaling ... Adem uit: 
ontspan en laat alles wat je teveel is uit je lichaam wegstromen en maak je bewustzijn 
wijd… 

Een paar minuutjes van focus op je lichaam en vervolgens ontspannen loslaten is 
vaak al genoeg om weer ‘tot je positieven’ te komen. Je hoeft het alleen maar te doen. 

Let op: de Vrije Positie is een middel, geen doel. Het doel van ontspannen en 
onthechten is niet om altijd en overal oordeelvrij te zijn! Zie de Vrije Positie liever als 
een tijdelijk onderkomen, een uitstapje, om je blik te verzachten en verruimen. Je kunt 
niet aldoor in niet-weten blijven hangen, dat zou menselijk noch wenselijk zijn. We 
hebben immers heldere oordelen nodig om ons praktisch voort te bewegen in het 
leven en waar nodig gezonde grenzen te stellen. Wel is behulpzaam om de Vrije 
Positie op te zoeken en zo te oefenen met het opschorten van je snelle oordelen en 
primaire emotionele reacties, teneinde deze uit te zuiveren.  

De functie van de Vrije Positie in het oplossingsproces. De coachee leert de Vrije 
Positie te gebruiken om: 
1) te ontspannen en tot zichzelf te komen 
2) emotionele zelfzorg te plegen en stress te reguleren 
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3) te reflecteren vanuit een onthecht standpunt en zo nieuwe inzichten en ideeën op 
te doen 
4) zichzelf aan te sturen: conclusies te trekken en zichzelf te adviseren 
 
De Vrije Positie in relatie tot conflicthantering Is het werken met de Vrije Positie 
oude wijn in nieuwe zakken? Deels wel ja. We kenden immers allemaal al lang de 
time-out. Toch zou ik met de kennis over de Vrije Positie de functie van de time-out 
nog graag wat aanscherpen. 

Een time-out wordt als interventie toegepast in relatie tot een andere persoon. Maar 
je kunt ook een time-out in relatie tot jezelf nemen. De functie van een time-out is dat 
je door actief terug te stappen uit het fysieke veld van de ander, ruimte creëert voor 
relativering en een betere of reëlere kijk op de situatie. Maar een time-out gaat dus 
nog beter werken als je behalve fysiek ook mentaal ‘wegstapt’: uit het verhaal dat je 
jezelf vertelt en in de Vrije Positie. Op die manier wordt ook op energetisch niveau 
de dynamiek doorsneden. Ik noem dat een time-out 2.0. 

Een time-out is niet hetzelfde als weglopen. Met een time-out neemt iemand 
verantwoordelijkheid voor het onvermogen de situatie op het moment zelf op te 
lossen. Het grote verschil tussen een time-outnemer en een wegloper is dat een time- 
outnemer later op het voorval terugkomt, wat een wegloper nevernooit doet. Een 
time-outnemer geeft aan: ‘We komen er nu niet uit; laten we er dan-en-dan op 
terugkomen.’ Als stok achter de deur voor zichzelf, maar ook als tegemoetkoming 
aan de andere partij, die waarschijnlijk zeer gedreven is zijn punt te maken en het 
vertrek van de time-outnemer als uiterst onbevredigend ervaart! 

Een time-out nemen is dus geen keuze voor de gemakkelijke weg, maar een teken 
van kracht. Het vraagt zelfbeheersing, verantwoordelijkheidsgevoel en beschaving. 
Het is zowel voor de mijder als voor de strijder lastig, aangezien het van beiden iets 
vergt waarmee men niet rijkelijk bedeeld is. Van de mijder vraagt het namelijk de 
moed om een halt toe te roepen aan wat er gebeurt, wat lastig voelt omdat hij veel 
moeite heeft zichzelf uit te spreken. Van de strijder vraagt het zelfbeheersing, wat 
lastig voelt omdat hij zijn gelijk wil halen. 

De time-out 2.0 als instrument voor groei Een time-out biedt beide conflictpartijen 
bescherming en voordelen. Het beschermt de conflictmijder tegen de onveiligheid 
van het moment. Deze kan zich nu rustig voorbereiden op wat hij tegen de ander wil 
zeggen. En het beschermt de strijder tegen ondoordacht fysiek en/of verbaal uithalen 
en de destructieve nasleep daarvan. 

Gedurende de time-out periode is het zaak uit het verhaal te stappen in de Vrije 
Positie, te ontspannen, zonodig emotionele zelfzorg te plegen, op het eigen denken 
en handelen te reflecteren, wijsheid en kracht te verzamelen en daarna pas het 
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gesprek aan te gaan. Eerst naar binnen keren alvorens naar buiten te treden: dat is de 
gouden regel. 
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Het is een goed idee om in relaties waarin veel strijd is te opperen met elkaar overeen 
te komen om het instrument van de time-out in te zetten en wederzijds te 
respecteren. Dit stelt beide partijen ertoe in staat te groeien in het nemen van 
verantwoordelijkheid en zelfbeheersing. Waarmee beide partijen een bijdrage 
leveren aan het scheppen van een oplossingsgericht klimaat. 

 
 
Na het lezen van dit hoofdstuk zou je zomaar tot de slotsom kunnen komen dat het 
met elegantie hanteren van een lastig conflict eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. 
Maar dat zou een overdrijving zijn. Het oplossen van een grote blokkade of ernstig of 
diep conflict is in de praktijk wèl moeilijk, en zal ook nooit gemakkelijk worden. Er 
komt meer bij kijken dan alleen het benutten van de Vrije Positie. ‘Peace of mind 
comes piece by piece’ is een waar gezegde. 

In het volgende hoofdstuk leer je hoe de verschillende aspecten van conflictoplossing 
met elkaar samenhangen en hoe jij als conflictbegeleider daarin van betekenis kunt 
zijn. 


