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‘Ja toch? / Niet dan?' -> In de eigen waarheid en het eigen gel�k bl�ven hangen
Snap dat dan!’ -> Te ongeduldig en/of oplossingsgericht z�n
‘Als j� niet...’ -> Te snel denken dat het de schuld of fout van de ander is
‘Ja maar,...’ -> Teveel bezig met wat de ander denkt, voelt en wil 
‘Ach ja...’ -> Bagatelliseren, maar ondertussen wèl probleemgedrag vertonen
‘Zoek het uit.’ -> Het conflict aangaan als zinloos beschouwen, maar ondertussen
wel in de slachtofferrol bl�ven hangen

Snel de specifieke conflictmindset van je cliënt herkennen 
Als het over conflict gaat hebben we allemaal zo onze eigen specifieke valkuil. 
Eenmaal in die valkuil z�n we het overzicht kw�t van wat er allemaal nog wél mogel�k is. 
We zitten een soort van in het donker en stuiten b� onszelf aan alle kanten tegen muren aan.
Totdat we een keer omhoog k�ken en snappen dat the only way ‘up’ is. 

Maar eruit klauteren is niet alt�d makkel�k. Vooral als we niet zien en begr�pen wat ons toch in
die situatie heeft doen belanden. Waar en hoe ging het mis? En: hoe nu verder? 

Dat is het moment waarop w�zelf, maar ook onze cliënt openstaat voor hulp. 
En dan is het f�n als j� de specifieke valkuil cq conflictmindset herkent waarmee je cliënt steeds
opnieuw z�n eigen kuil graaft. Bewustwording daarvan maakt het conflict al gel�k een stuk
werkbaarder voor je cliënt.  

 De zes meest voorkomende conflictmindsets: 

Hardnekkig. Conflictmindsets z�n zonder uitzondering héél diep ingesleten en hardnekkig. K�k
maar naar jezelf. Het conflict waarin jouw cliënt is vastgelopen staat dan ook niet op zichzelf. 
Met bewustwording van de onderliggende conflictmindset en het ombuigen daarvan naar een
groeimindset is dan ook een hoop winst te behalen! 

Beginnersfout. Een veranderproces begint met bewustwording, niet met bewustmaking. 
 Hoewel adviseren verleidel�k is b� conflict, is de effectiviteit daarvan nul. Zero. Voor
conflictoplossing is zelfsturing cruciaal. Maak als begeleider dan ook niet de fout te hard te 
willen gaan en zorg ervoor de verandering b� je cliënt te laten starten, niet b� jou.  

Het Spiekbriefje. Iemand helpen een conflict te doen keren en zich ervan te bevr�den is prima te
doen en fantastisch werk! Zeker als je 'de logistiek van de oplossing' kent. En deze begint b� de
bewustwording van waar en hoe het misgaat. Het doel van het Spiekbriefje op pagina 8 is dan
ook jou op weg te helpen snel te zien waar het probleem en de groeikans zit. 
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Zoek naar het conflict achter de vraag. Onder een veelvoud aan problemen ligt vaak één-en-
hetzelfde onderliggende innerl�ke conflict ten grondslag. Door dit op te lossen smelten de
meeste problemen als sneeuw voor de zon; 
Bied mensen een vr�plaats: maximale veiligheid. Want als het niet 100% veilig is, komt het
èchte conflict niet boven tafel; 
Adviseren in geval van conflict werkt niet, of zelfs averechts. De oplossing moet absoluut van
binnenuit komen, op basis van 100% zelfsturing;
Conflicten lossen sneller en beter op door ontspanning en neutraliteit; 
Ga stapsgew�s te werk en volgens een natuurl�k oplossingspad, waarin mensen 'vanzelf'
meebewegen. Dat creëert ruimte in het hoofd. Zonder dat kun je fluiten naar resultaat; 
Leer mensen verwerken en loslaten, dat kan niemand anders voor ze doen. Ook de
psycholoog, therapeut en psychiater niet. 
Conflict is een hulpmiddel van de natuur voor groei, heling en zingeving; 

Wie ben ik, dat ik iets over dit onderwerp mag roepen? 
Met de pootjes in de modder. M�n naam is Alexandra van Smoorenburg (1963), drs., lichaams-
gericht therapeut, coach, trainer en healer. Maar ik noem mezelf conflictbevr�der:) Zo'n 20 jaar
geleden vatte ik een fascinatie op voor conflict. In de t�d dat ik werknemers begeleidde met
meervoudige problematiek: de zogenaamde 'hoofdp�ndossiers' van onze opdrachtgevers.
Veeleisend werk, dat vroeg om een integrale aanpak en veel improvisatie.  

We deden 7 ontdekkingen, die leidden tot een volstrekt unieke, succesvolle aanpak: 

 De Vr�plaatsmethode. Uit het liefdevol en consciëntieus begeleiden van 
mensen ontwikkelde zich een eigen model en een succesvolle, op ontspanning, 
zelfsturing en transformatie gebaseerde, holistische werkw�ze. Geïnspireerd  
door inzichten uit de lichaamsgerichte en transformatieve psychologie, systeem-
kunde, organisatiekunde en met name ook het boeddhisme. In 2007 stond het geheel als een
huis en deponeerden we de Vr�plaats® als merk.

Opdrachtgevers en cliënten. Momenteel werk ik vooral in de Welz�nssector en het Onderw�s.
Circa 85% van onze cliënten z�n hulpverlener, leerkracht/docent of kunstenaar. 
Het overige percentage z�n particulieren met problemen met (ex-)partner 
(vechtscheidingen), kind (opvoedingsproblemen) of in de familie (conflicten 
rondom mantelzorg en erfenissen). 

Auteur. Ik heb alt�d veel en graag geschreven over de inhoud van m�n werk, wat
je kunt terugvinden op m�n site, op verschillende online platforms en in de pers.
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Psychosociale arbeidsbelasting: werkdruk en grensoverschrijdend gedrag
Conflict in huiselijke sfeer: opvoeding, (v)echtscheiding, huiselijk geweld, mantelzorg
Een moeizaam verlopende klachtenprocedure, mediation of juridisch traject

Waarom ik me tot jou richt 
De èchte conflictprofessional. In Nederland gaan mediators, advocaten en rechters door voor
‘de’ conflictspecialisten. Maar al deze professionals worden er pas b� gehaald als het kalf
verdronken is! Hun werk is dan ook gericht op het helpen afhandelen van conflict, en niet op het
oplossen ervan. Het z�n dienstverleners, geen hulpverleners. Ook waardevol, don't get me
wrong!, maar als coach, geestel�k verzorger of hulpverlener kun je in de preventieve en curatieve
sfeer naar m�n idee het èchte verschil maken voor mens en maatschapp�…

Complexe materie. Ik maakte dit Spiekbriefje speciaal voor jou omdat j� dan wel geen
conflictprofessional heet te z�n, maar in je werk wel op dagel�kse basis te maken hebben met
cliënten die in conflict z�n! Van jouw collega's begreep ik dat dit soms behoorl�k lastig kan z�n.
Logisch, want b� conflictbegeleiding komt heel wat k�ken: bewustwording van het eigen aandeel
in de dynamiek, een helpende mindset, verwerking en heling, weten wat men (wel) wil, grip op
eigen grenzen, w�sheid en (zelf)vergeving, empowerment en strategie, verantwoordel�kheid
nemen, alsook assertiviteit. Dat moet je maar net allemaal weten te faciliteren.  

Met Transformatieve conflictcoaching kun je ondersteuning bieden bij; 

Waarom geestel�k verzorgers? Misschien denk j�: okay, coaches en hulpverleners snap ik, maar
waarom geestel�k verzorgers? Dat wil ik graag even uitleggen. Omdat geestel�k verzorgers,
meer dan andere  hulpverleners, in hun professioneel dna hebben dat je mensen niet moet gaan
lopen FIXEN. Ze gaan meer in de luisterstand, helpen hun cliënten hun eigen weg te vinden (gaan
niet medicaliseren) èn ondersteunen b� het zoeken naar zin en betekenis. Ze z�n kortom minder
van het oplossingsgerichte en meer van de zelfsturing en transformatie. En dat is niet alleen
mooi; het werkt ook beter, zeker b� conflict. En dus sluit de Vr�plaatsmethode hier op aan. 

Waarom de spirituele dimensie niet zou mogen ontbreken in je begeleidingsrepertoire. Het
kan heel waardevol z�n om in geval van conflict ook de spirituele dimensie in de mens mee te
nemen en bespreekbaar maken. Omdat dit het (psychisch) l�den soms wél, of beter draagbaar
kan maken. Daarb� gaan achter conflicten soms ook zinvragen schuil. Binnen de reguliere
hulpverlening is er geen ruimte voor 'het grotere perspectief' en de zingevende benadering van
conflict. Over het algemeen houdt men geen rekening met de spirituele dimensie in de mens.
Terw�l dit aspect  voor veel mensen belangr�k is en net zo goed deel uit maakt van het leven als
geld en spelen! De Vr�plaats-methode biedt systemisch ruimte voor het bespreken van de
spirituele dimensie. Maar het hoeft niet, of niet in die termen. Daarover meer op pag 10.
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Voilà, jouw spiekbriefje!
Doel en gebruiksaanw�zing. De bedoeling van het Spiekbriefje is dat het jou helpt om snel de
vinger op de zere plek te kunnen leggen en een goede verdiepingsvraag te kunnen stellen, die
mogel�k de weerstand b� je cliënt doet afnemen en de weg opent naar een andere k�k. 

Let op: het is niet de bedoeling dat je mensen confronteert
met hun conflictmindset, maar dat je deze met respect serveert!

Wat ik daarmee bedoel. Simpel: een conflictmindset is geen diagnose, oordeel of verw�t! 
Dus ook niet zo brengen. Een mindset is een samenhangende manier van denken en oordelen,
die diep verankerd zit in het voelen en handelen van een persoon, maar waarvan men zich niet
perse bewust is. De specifieke conflictmindset van jouw cliënt is mede de oorzaak van de
onaangename onderlinge dynamiek die is ontstaan. Schuif deze niet plompverloren naar voren,
maar laat je cliënt hier middels zelfreflectie op het eigen (impulsieve) gedrag bewust van worden.
Pas als je gaat samenvatten duid je de belemmerende manier van denken duiden als valkuil, of
'conflictmindset'. Die je vervolgens door je cliënt zelf, al dan niet met een beetje hulp van jou, 
 kunt laten ombuigen naar een groeimindset.  

Praktisch. Dus je begint gewoon te luisteren naar je cliënt zoals je dat 
gewend bent en op een gegeven moment, nadat je een beetje hebt 
doorgevraagd naar o.a. het gedrag (zie het Spiekbriefje) denk je bv: 
okay, volgens m� vindt deze persoon het héél lastig om zich in de 
ander te verplaatsen. Dan spiek je even welke conflictmindset dit 
betreft - in dit geval conflictmindset 1: in eigen waarheid en gel�k 
bl�ven hangen - en welke coachvraag je daarb� kunt stellen. 'En als 
ik het nu eens aan je hart vraag: wat zou er zo belangr�k voor de 
ander kunnen z�n dat h�/z� er zo heel anders in staat dan j�?' 
Waarna je heel waarderend wordt als het je cliënt nu wèl lukt zich om 
zich in de ander te verplaatsen. Daarna bevestig je dat 'de waarheid natuurl�k veel groter is dan
je vanuit één kant kunt zien... Zullen we de komende t�d eens wat vaker ook vanuit de positie van
de ander proberen te k�ken? Anders bl�f je ook maar zo met je gedachten in dezelfde kringetjes
denken en ga je dit probleem nooit oplossen, toch?' 
 
Wat het Spiekbriefje niet biedt. De bedoeling van het hiernavolgende 'cheatsheet' was nooit om
je gedetailleerde vragen, oefeningen en opdrachten aan te reiken b� elke mindset. Het
pretendeert niet volledig te z�n en het maakt je nog geen conflictbevr�der. Maar het kan je wel
helpen snel de vinger op de zere plek te leggen, liefst al b� de intake. En je cliënt op het pad te
zetten van een ruimere en mogel�k al meer bevr�dende k�k op de situatie.
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Een voorbeeld uit de prakt�k... 
Celine (26 j) is een leuke, spontane, sociale jonge vrouw. Toch noemde een van haar beste
vriendinnen haar laatst 'egocentrisch'. Dit nadat ze een afspraak gecanceld had. Haar vriendin
baalde ervan 'voor de zoveelste keer' niet van haar op aan te kunnen en was daar flink pissig 
 over. 'Ik kan niet op je vertrouwen', had ze gezegd, wat Celine p�nl�k geraakt had. En toen haar
zus haar afgelopen week ook nog eens 'selfish' had genoemd was er iets geknapt b� Celine. 'Ik
begr�p heus wel wat ze bedoelen en ik ben de eerste om toe te geven dat ik fout zit, maar toch
kwetst het me', zegt ze. 'Ik werk me juist iedere keer over de kop om iedereen ter wille te z�n en
dan kr�g ik dit. Wat doe ik toch verkeerd Alexandra?' 

Moi: 'Verkeerd. Hm. Laat ik het eens omdraaien: wat vind je dat je goed hebt gedaan?' 
Celine k�kt me verb�sterd aan. Goed gedaan? Huh? Ze had haar beste vriendin en liefste zus in
de steek gelaten, dus wat kon z� in vredesnaam goed hebben gedaan?!

Ik bevestig dat dit zeker niet leuk was voor hen, maar vraag haar toch nog eens goed over de
vraag na te denken. 'Uhm.... nou ja.... ik was zo in de stress... ik moést gewoon een deadline halen
voor m'n opleiding, dus ik kon eigenl�k gewoon niet anders...' En wat is er dan goed aan het feit
dat je daarom die afspraken afzei? 'Geen idee, echt niet..... nou ja, dat ik m�n deadline heb
gehaald misschien?...' En wat is daar dan goed aan Celine? 'Uhhh... dat ik het niet over hoef te
doen.' En is dat belangr�k voor jou? Opeens volmondig: 'Ja, absoluut! Ik kan me ècht geen 'her'
permitteren, want ik begin over een maand met een leuke stageplek!' 

'Zo, dat was wel moeil�k voor je hè, om te beseffen dat je een zeer goede reden had om af te
zeggen?' Weer terneergeslagen: 'Ja, maar daar hebben z� toch geen boodschap aan? Ik had
beloofd dat ik er zou z�n, dus ja...' Lieve Celine, zou het zo kunnen z�n dat j� al 'ja' hebt gezegd
voordat je er erg in hebt? 'O, absoluut, zeker.' Zou het dan ook zo kunnen z�n dat jouw valkuil is
dat je veel teveel bezig bent met wat de ander denkt, voelt en wil, en dat je daardoor elke keer
vergeet dat je zelf ook plannen hebt? 'Ja! Dat is het helemaal: ik vergeet  het gewoon!'

Zou het je wat l�ken om wat meer je plek te gaan innemen en wat eerder je behoeften en
grenzen te gaan aangeven? 'Ohhh, dat zou zó'n relief z�n!' Okay, schr�f dan nu op in je
aantekenblokje: 'Ik Celine, wil me meer gaan bezig houden met wat ik vind, voel en wil. Want
m�n conflict mag dan over de ander gaan; conflicthantering gaat over m�!'

Hierna deden we nog een transformatieve oefening en formuleerden we samen een huiswerk-
opdracht. Maar merkte j� op hoe lastig het voor haar was de omslag te maken? In haar eentje
kr�gt ze dat simpelweg niet voor elkaar. De identificatie met die ineffectieve conflictmindset is zó
sterk, dat er heel wat tegenover moet komen te staan om dit proces te keren. En dat los je  dus
(helaas) niet op met bewustwording alleen; daar heb je ècht transformatieve coachingtechnieken
voor nodig. 
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Hoe het (innerl�ke) conflict te hanteren, zowel emotioneel als communicatief
Hoe het (innerl�ke) conflict te benutten en er betekenis aan te geven 
Hoe de p�n van het (innerl�ke) conflict versneld los te laten

Werken met ontspanning en de Vr�e Positie 
Verbeteren van de Zelfreflectie
Faciliteren van Emotionele Zelfzorg
Constructieve Zelfsturing
Zingeving faciliteren
Authentieke Communicatie

Transformatieve Conflictcoaching, wat is dat?
Transformatieve coaching helpt mensen te veranderen van binnenuit, op basis van hun eigen
innerl�ke w�sheid en natuurl�ke verlangen naar lichter, gemakkel�ker en vr�er. Vergel�kbaar
met hoe de rups gedreven wordt zich te ontpoppen tot de vlinder die h� in potentie alt�d al was.
Ik zie de rol van conflictbegeleider dan ook als die van een vroedvrouw die de cliënt helpt
bevallen van ... nieuw bewustz�n. Z�n eigen bewustz�n. De transformatieve coachingtechnieken
helpen de cliënt op gevoelsniveau z�n hinderl�ke mentale en emotionele belemmeringen te zien
en verwerken en deze zèlf te veranderen  - transformeren - naar een haalbare, helpende
strategie.     

Vrijplaatscoaching is transformatieve conflictcoaching. 
Het laat mensen ontdekken hoe ze zèlf een lastig innerlijk, uiterlijk 
of onoplosbaar conflict in goede banen kunnen leiden en oplossen. 

Het doel van Vr�plaatscoaching is drieledig: 
1.
2.
3.

Dit leidt in combinatie met elkaar tot conflictbevr�ding. 

De Vr�plaatsmethode. De Vr�plaatsmethode is een praktische, STAP-VOOR-STAP-METHODE 
met een diepgaande uitwerking. De methode reikt de cliënt verschillende zelfsturingtools aan en  
de coach een systemische aanpak en transformatieve technieken die automatisch tot succes
leiden. In de werkw�ze spelen de volgende elementen een cruciale rol: 

Enkele veelzeggende reacties van cliënten over de methodiek:
    'Het leverde me een nieuw leven op! Er is nu ruimte voor m�.'
    'Jouw methode heeft me zoveel helderheid en overzicht gegeven! En dat in een zo'n korte t�d!'
    'Ik snap nu pas waar m�n psycholoog het al die jaren over had.'
    'Nooit voor mogel�k gehouden dat ik dit zèlf tot een goed einde zou kunnen brengen!'   
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in wetenschappel�ke kringen met het objectieve, of 

in de transpersoonl�ke psychologie met het hart, de 

in spirituele tradities met de het Niet-Zelf, de ziel, het 

en in energetische tradities met de universele energie, nulpunt-energie of het (Quantum)
Veld.

Ruimte voor de spirituele dimensie in conflict
In de Vr�plaats leert de cliënt functioneel gebruik te  maken van z�n ‘Vr�e Positie’: de veilige plek
in onze psyche waar geen oordeel is: de neutrale plek in het midden. Dit is tevens de plek waar
gewerkt kan worden met de spirituele dimensie. 

De Vr�e Positie verw�st naar de plek in onze geest die 

       neutrale standpunt wordt geassocieerd;

       essentie, of het ongekwetste deel; 

       bewustz�n, het I am, het Hoger Zelf, het Spirituele Lichaam, 
      of Atman (z�nde het spirituele deel in onze persoonl�kheid dat in verbinding staat met de 
      Bron, de Eenheid, God, Allah, Brahma, Boeddhanatuur, Tao); 

Als begeleider sluit je eenvoudigweg aan op de ingang die jouw cliënt past. De Vr�e Positie heeft
een viertal functies: het is de plek van ontspanning, zelfreflectie, emotionele zelfzorg en
zelfsturing. De ervaring is dat cliënten en begeleiders vanuit de diverse tradities en denk-
richtingen allen prima uit de voeten kunnen met de term Vr�e Positie, of deze nu in spirituele of
wereldse taal uitgelegd wordt. Voor de spirituele mens (zowel cliënt als coach) biedt de
toevoeging van deze dimensie echter enorme verr�kings- en verdiepingsmogel�kheden.  

In de Vrijplaatsmethode wordt het (h)erkennen, koesteren en benutten van 
(de energie van) die Vrije Positie gezien als het geheim van 

constructieve conflicthantering en conflictbevrijding. 

                                                                
                                                                In het algemeen durf ik te stellen dat de holistische,    
                                                                zingevende benadering van conflict enerz�ds en de 
                                                                praktische aanscherpingen op het gebied van mindset,
                                                                transformatie van de emoties en communicatie anderz�ds, 
                                                                de Vr�plaatsmethode tot een unieke methode maakt, die 
                                                                verrassend snel diepgaande groei, heling en resultaat 
                                                                kan bewerkstelligen.
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de CRUX van het conflict begeleiden (dit wil je echt weten)
de logistiek van de oplossing 
het geheim van conflictbevrijding
een superhandige techniek om de zelfreflectie en constructieve zelfsturing van
je cliënten verbeteren (waardoor ze sneller hun eigen aandeel en mogelijkheden
zien en jij minder hard hoeft te werken);
de 7 vaardigheden van een conflictbevrijder 

De Masterclass Conflictbevr�ding
Meer weten? 
In de online Masterclass kun je laagdrempelig kennismaken met de 7 stappen naar
conflictoplossing en leer je een verrassend simpele en eenvoudige techniek om het
vermogen tot zelfreflectie van je cliënt te verbeteren.  

Dit is wat je in de Masterclass concreet gaat leren: 

NB Ik vind het op dit moment nog alt�d het leukst om de Masterclass live te geven, via
Zoom. Wil je m� live meemaken en dus gel�k je vragen kunnen stellen, schr�f je dan snel
in, want m�n plan is deze Masterclass in de nab�e toekomst te gaan automatiseren. 

Aanmelden Masterclass? Zie:  https://devr�plaatscoach.nl/Masterclass-Conflictbevr�ding 
                     
Heb je nog een vraag? Bel me. 06 3040 3330
Email: Alexandra van Smoorenburg, info@devr�plaatscoach.nl
Coaching- & traininglocaties: hartje Amsterdam, vlakb� CS. 
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