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ELKE MOGELIJKE RELATIE (HELPEN) VERBETEREN

In dit e-book wil ik het met je hebben over een verrassende, 
nieuwe en bijzonder krachtige werkwijze om relaties te 
verbeteren.

Dit is voor ervaren en bevlogen coaches, therapeuten en 
begeleiders die toe zijn aan een nieuwe stap in hun 
professionalisering. De leergierige leek die zijn eigen relaties 
graag wil verbeteren, zal echter ook volop aan zijn trekken 
komen.
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Stel je voor dat jij de mensen die je begeleidt, behandelt of 
coacht kunt helpen hun relaties te veranderen. Niet door met 
de ander ‘een traject in te gaan’ of ‘om de tafel te gaan’, 
maar vanuit zichzelf. Zij ervaren het probleem; zij kunnen het ook 
oplossen. Ook als ze geen contact hebben met de ander, ook 
als de ander de relatie niet kan of wil veranderen en zelfs als de 
ander er helemaal niet meer is. 

Het brengt ze ontspanning, voldoening en geluk. Hun 
zelfvertrouwen en zelfwaardering bloeien op. Daardoor worden 
ze energieker en succesvoller. En bovenal: ze hebben ervaren 
dat ze geen lijdend voorwerp zijn binnen relaties, maar dat ze in 
staat zijn regie te nemen.

Het enige wat je hoeft te leren is een andere kijk op relaties. 
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WAT JE MET EENZIJDIG RELATIES VERBETEREN KUNT

BEREIKEN:

 Je kunt relationele problemen sneller en blijvend verhelpen
 ELKE hulpvraag bevat een relationeel aspect en je kunt dit 

oplossen zonder de ander in de begeleiding, coaching of 
behandeling te hoeven betrekken

 Je kunt ook klanten helpen met een relatieprobleem als de 
ander niet mee wil komen

 Je kunt ook helpen de relatie te verbeteren met iemand die 
niet mentaal in staat is om aan de relatie te werken, 
bijvoorbeeld  doordat hij lijdt aan een geestelijke beperking, 
dementie, psychose of andere belemmering

 Je kunt ook helpen als de ander niet meer in leven is, dus 
met terugwerkende kracht

 Je kunt relaties verbeteren met jonge, of zelfs ongeboren 
kinderen 

 Je kunt helpen als je klant niet in gesprek wil of durft met de 
ander

 Je kunt helpen als je klant de ander niet wil belasten met 
het probleem, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of 
calamiteiten in de persoonlijke sfeer

 Je kunt helpen als een relatie zozeer is verstoord dat een 
constructief gesprek niet mogelijk is

 Degenen die je coacht, behandelt of begeleidt behalen 
betere resultaten en vertellen over jouw succesvolle hulp

 Je kunt je eigen relaties verbeteren en ontspanning, geluk 
en voldoening bereiken

 Je kunt je persoonlijke groei en ontwikkeling een boost 
geven en tot bloei komen, zowel privé als zakelijk
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EEN NIEUW PERSPECTIEF VOOR JE WERK EN JE LEVEN

Ik heb zelf deze stappen ook gezet en het heeft me 
onvoorstelbaar veel opgeleverd. Inmiddels heb ik talloze 
kinderen en volwassenen kunnen helpen hun relaties eenzijdig te 
verbeteren.

In dit e-book leer ik je welke stappen je kunt nemen om dit ook 
te bereiken, voor jezelf, voor je klanten, of voor beiden.
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VOOR WIE IS DIT?

Dit e-book is bedoeld voor degenen die echt relaties vanuit de 
kern willen veranderen: ervaren en bevlogen coaches, 
therapeuten en begeleiders die toe zijn aan een nieuwe stap in 
hun professionalisering. 

Ben je geen professional en wil je je eigen relaties graag 
verbeteren, dan is Eenzijdig Relaties Verbeteren voor jou ook 
waardevol. Immers: relaties hebben we allemaal en ze 
bepalen voor een groot deel ons geluk en ons welzijn.

Veel hulpverleners hebben klanten die ze niet of maar 
gedeeltelijk kunnen helpen, omdat de problematiek te maken 
heeft met familieleden, collega’s of partners die niet bij de 
begeleiding aanwezig zijn. Coaches en therapeuten adviseren 
in dat geval veelal de ander in het traject te betrekken of het 
buiten de sessies om samen uit te werken. Niet altijd is dat 
mogelijk en wenselijk en in veel gevallen levert het veel 
onnodige spanning voor beide partijen.

Als je tevreden bent met het doorverwijzen van deze klanten, is 
dat helemaal prima. Maar misschien ben jij iemand die niet snel 
genoegen neemt met ‘kan niet’. Misschien ben jij iemand die 
anderen wil helpen het beste uit  zijn relaties, en daarmee uit 
zichzelf en zijn leven te halen. Of gun jij jezelf dit alles en ben je 
bereid daarin te investeren. In dat geval is deze informatie voor 
jou bestemd.
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BELEMMERENDE OVERTUIGINGEN WAARDOOR JE NIET

ALLE RELATIES KUNT VERBETEREN

Wat veel mensen geloven over relaties is:
 Er zijn er twee nodig om een relatie te hebben en dus ook 

twee om een relatie te verbeteren
 Om een relatie te verbeteren is medewerking en inzet van 

de ander een voorwaarde
 Als er geen contact is, kun je een relatieprobleem niet 

oplossen

Dit is allemaal niet waar. Als je een relatie wilt verbeteren, kun je 
beginnen bij de kern: degene die een probleem ervaart. Je 
hoeft de ander niet in je spreekkamer te ontvangen. Je hoeft 
mensen niet aan te moedigen voor de zoveelste keer samen 
een gesprek erover aan te gaan, met het risico op de zoveelste 
desillusie. Je hoeft niet tegen de natuurlijke weerstand in te 
gaan. Je klant hoeft zijn zelfbescherming niet op te geven om 
de relatie ingrijpend te verbeteren. En ook als contact 
onmogelijk is, is ingrijpende blijvende verbetering haalbaar.
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WAAROM ÉÉNZIJDIG WERKEN AAN EEN RELATIE?

In veel gevallen is het onmogelijk om samen aan een relatie te 
werken. Ook als het mogelijk is, is het lang niet altijd gewenst.

Enkele voorbeelden:
 Mensen die de ervaring hebben dat ‘het samen uitpraten’ 

het alleen erger maakt
 Mensen die niet over het probleem willen of durven 

beginnen tegen de ander
 Bij hevige conflicten waarbinnen een constructieve dialoog 

niet haalbaar is 
 Relatieproblemen die voor de partner onbeduidend lijken 

(en je wil liever niet van elke mug een olifant maken)
 Vechtscheidingen
 De vertrouwensband met een paard of hond
 Slachtoffers van pesten
 Verdieping van de relatie met een terminaal zieke 
 Een onopgelost conflict met iemand die inmiddels is 

overleden
 Een slachtoffer dat een (negatieve) relatie ervaart met een 

dader
 Verbetering van de ouder-kindrelatie terwijl de ouder 

inmiddels is gaan dementeren
 Frustratie jegens een geestelijk gehandicapte huisgenoot
 Irritatie of onzekerheid met klanten
 Relaties met ondergeschikten
 Als er sprake is van schaamte
 Bij een verstoorde relatie met jonge kinderen

Hoe zou het voor je zijn als je ook deze mensen doeltreffend 
zou kunnen helpen? 
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HET IS ZUIVERDER EN DOELTREFFENDER EEN

RELATIEPROBLEEM MET ÉÉN PERSOON OP TE LOSSEN DAN

MET BEIDEN

Als een relatie niet is zoals je zou willen, zou het het fijnste zijn als 
de ander zou veranderen. Bij mensen die in relatietherapie 
gaan, zie je vaak dat tenminste één van beiden die doelstelling 
heeft binnen de therapie: de ander veranderen.

De kern van het probleem is echter niet de ander. De kern is ook 
niet de relatie. De kern is jouw beleving van de relatie.

De persoon in kwestie is voor jou een trigger en een symbool 
voor het probleem dat je ervaart.
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VERANDERT DE ANDER DOOR WAT IK DOE?

Na het eenzijdig verbeteren van een relatie merken mensen 
vaak dat de ander zich anders opstelt, zich anders gedraagt, 
anders reageert, terwijl die ander wellicht helemaal niet weet 
dat jij bezig bent geweest met jullie relatie. Het lijkt wel alsof de 
ander op afstand is veranderd door wat jij hebt gedaan! 

Behalve heel prettig, is dit ook verklaarbaar. Doordat jij je 
ideeën en gevoelens over de ander hebt aangepast, ervaart 
hij bewust of onbewust ruimte om gedrag te laten zien dat je 
nog niet van hem kende.

EEN RELATIE VERANDEREN VANUIT ÉÉN KANT… MAG JE

DAT WEL DOEN?

Die vraag heb ik mezelf ook vaak gesteld. Is het niet onethisch 
een relatie eenzijdig te veranderen? De praktijk leert dat het 
voor beiden prettig is als een relatie verbetert. Ook al lijken de 
belangen nog zo uiteen te lopen, uiteindelijk zijn beiden 
gebaat bij harmonie en een positief beeld van de relatie. 
Negatieve emoties zijn voor niemand prettig. Het beeld dat je 
van de ander hebt, wordt door Eenzijdig Relaties Verbeteren 
zodanig veranderd dat je er positievere – of op zijn minst 
minder negatieve - emoties bij beleeft. Daardoor lekt je energie 
niet meer weg en word je krachtiger, gelukkiger en 
vriendelijker. 

Als de ander iets merkt van wat je hebt veranderd, zal dat zijn 
dat jij je positiever opstelt. Ook voor hem is dat winst. Die bonus 
voor de ander krijg je erbij, of je hem dat gunt of niet. 
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‘ALLEEN WAT GOED IS VOOR IEDEREEN IS ÈCHT GOED

VOOR JOU’

Dit is een van de mindsets die ik coaches meegeef. Als mensen 
echt luisteren naar wat ze diep van binnen willen, blijkt dat ze 
steeds kiezen voor een oplossing die voor iedereen goed is. Een 
oplossing die voor hen voordelen en voor de ander nadelen 
heeft geeft geen rust, geen voldoening. Als je de persoon in 
kwestie (of jezelf) in contact weet te brengen met de vrede 
binnenin zichzelf, dan weet hij wat goed is. Dan kent hij de 
oplossingen en ontdekt hij hoe hij zichzelf gelukkiger, energieker 
en succesvoller kan maken. Dan zijn de veranderingen niet 
alleen voor hemzelf, maar ook voor anderen gunstig. Daar kun 
je op vertrouwen.

Hoe kun jij dit ook bereiken? Het is gemakkelijker dan je denkt. 

Ik zal je uitleggen welke 5 stappen je zet om eenzijdig relaties te 
verbeteren. Wat hiervoor nodig is, is een andere mindset. 
Andere vaardigheden. Andere kennis. Dan is het ook voor jou 
heel eenvoudig. Het belangrijkste is dat je het echt wilt en dat 
je de stap zet je dit eigen te gaan maken. Dat je voor jezelf de 
beslissing neemt en ervoor gaat.
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ENKELE UITGANGSPUNTEN VAN EENZIJDIG RELATIES

VERBETEREN

Ieder ander draagt veel meer latente mogelijkheden in zich 
dan jij ooit kunt zien

Ook al lijkt het je uitgesloten dat de ander zich ooit anders zou 
gedragen, vertrouw er op dat het mogelijk is. Misschien kan hij 
het wel, maar liet hij het nog nooit zien aan jou. Of heeft hij dat 
nooit geprobeerd omdat het niet van hem werd verwacht. Het 
is ook mogelijk dat hij het nog nooit heeft geleerd.

Je hebt geen last van de ander, maar van jouw beeld van de 
ander

Je verandert niet de ander. Je verandert het beeld dat jijzelf 
hebt gecreëerd, zodat je er minder last van hebt.

Alles wat je doet of niet doet, heeft een goede reden

Soms lijken gewoonten of delen van jezelf je tegen te werken. 
Gedrag, gewoonten en overtuigingen ontstaan pas als ze iets 
opleveren. Alles heeft in beginsel een positieve intentie.

Diskwalificeer geen emoties

Wat je voelt als je een hekel aan iemand hebt, uit je vel springt, 
rouwt of bij tal van andere negatieve gebeurtenissen kan zinvol 
en dus gewenst zijn, ook al zijn het negatieve gevoelens. 
Diskwalificeer niet je gevoel of emotie. Als je er last van hebt, 
zoek dan naar een manier om het te transformeren.
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JE ONTPLOOIING TOT IEMAND DIE EENZIJDIG RELATIES

KAN VERBETEREN

Wil jij eenzijdig een van je relaties veranderen? Of anderen 
hiermee helpen? 

Dan is er maar één obstakel: jijzelf. Het enige wat nodig is, is dat 

je jezelf open stelt voor de kans die hier ligt om je deze methode 
eigen te maken. Dat je ervoor kiest deze kans te benutten en 
dat je met jezelf afspreekt: ja, ik ga leren eenzijdig relaties te 
verbeteren.

Ook jij kunt dit leren.
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VOOR EENZIJDIG RELATIES VERBETEREN ZIJN 5 STAPPEN

NODIG

In deze 5 stappen kun je iedere relatie verbeteren:

1. Verken de kaart: krijg overzicht over de huidige situatie

2. Lokaliseer de schat: bepaal je ideaal

3. Lees je logboek: ontdek waarom je bent en blijft waar je nu 
bent

4. Herstel averij: verwerk emotionele schade uit het verleden

5. Herprogrammeer je koers: bevrijd je van belemmerende 
automatische reacties

Op elk van deze stappen zal ik dieper ingaan, en je uitleggen 
wat iedere stap inhoudt.
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1. Verken de kaart 

KRIJG OVERZICHT OVER DE HUIDIGE SITUATIE

Realiseer je waar je nu staat. Kijk met een objectieve blik naar 
jullie relatie en stel vast hoe de situatie tussen jullie is.

Word je bewust van het beeld dat je hebt van de relatie, van 
de ander en van jezelf en accepteer dit. 

Neem waar zonder oordeel.
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2. Lokaliseer de schat

BEPAAL JE IDEAAL

Ontdek wat je werkelijk zou willen bereiken. 

Onderzoek hoe het voor je zou zijn als je die situatie bereikt hebt. 
Vraag je serieus af of jouw ideaalbeeld wel echt is wat je zou 
willen. Richt je ook op de nadelen van het bereiken van die 
situatie – die zijn er altijd. 

Stel je ideaal bij totdat je er nog uitsluitend positieve associaties 
bij hebt.
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3. Lees je logboek

ONTDEK WAAROM JE BENT WAAR JE NU BENT EN

WAAROM JE BLIJFT WAAR JE NU BENT

Ga na hoe de situatie is ontstaan. Er speelt wellicht van alles 
mee wat er op het eerste gezicht geen verband mee lijkt te 
hebben.  

Onderzoek welke (voor)oordelen je hebt over de ander, over 
jullie relatie en over jezelf. Bedenk dat deze oordelen niet de 
volledige waarheid zijn, maar slechts een gekleurd fragmentje 
van de werkelijkheid.

Vraag jezelf af wat maakt dat de situatie in stand blijft. 
Ontdek wat de winst is van het behouden van de relatie zoals 
die is boven het bereiken van een relatie zoals jouw ideaal is. 
Stel jezelf serieus de vraag of je de relatie wilt veranderen.
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4. Herstel averij

VERWERK EMOTIONELE SCHADE UIT HET VERLEDEN

Herstel de beschadigingen en emotionele pijn die je in de relatie 
hebt opgelopen. 

Heel ook de schade die stamt uit relaties van daarvoor; zonodig 
ook van lang geleden. Vaak is veel relationeel leed ontstaan in 
het gezin waarin je bent opgegroeid. Zorg dat dit minder pijn 
doet.
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5. Herprogrammeer je koers

BEVRIJD JE VAN BELEMMERENDE AUTOMATISCHE

REACTIES

Doorbreek je automatische reactiepatronen, zodat er ruimte 
ontstaat voor nieuwe patronen.

Verander de vaste gewoonten binnen de relatie.

Herprogrammeer je gedachten en vooral ook de gevoelens die 
je ervaart bij de ander, bij de relatie en bij jezelf.
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GA JIJ NU ECHT DE STAP ZETTEN?

Veel mensen voelen zich van te voren onzeker. Kan ik dat wel? 
Kan het wel met déze relatie? Is het effect wel blijvend? 

Achteraf zijn deze mensen heel blij dat ze gekozen hebben om 
eenzijdig relaties te verbeteren. Klachten als stress, 
slapeloosheid, hoofdpijn of vermoeidheid verdwijnen en ze 
ervaren voldoening, rust en levenslust. Binnen de betreffende 
relatie ontstaat verbondenheid, warmte of vertrouwen. 
Contacten verlopen gemakkelijker, zowel binnen die relatie als 
daarbuiten. Ze zijn energieker, gelukkiger en meer gefocust, 
zodat ze op alle terreinen succesvoller zijn. 

Ook voor jou is dit mogelijk.
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SAMENGEVAT: WAAROM EENZIJDIG RELATIES

VERBETEREN?

 Deze methode is een snelle effectieve weg naar een betere 
relatie

 Er zijn geen nare gesprekken en pijnlijke situaties nodig
 De ander heeft geen last van jouw probleem binnen de 

relatie, en heeft wel voordeel van het resultaat
 Relatieproblemen die niet (meer) op te lossen zijn, kunnen 

op deze manier worden aangepakt
 Spanningsklachten en vermoeidheid verdwijnen
 Als je anderen hiermee helpt behalen zij onverwachte 

resultaten en zijn ze blij met je werk, zodat je meer klanten 
krijgt

 Je geeft een boost aan je energie, zelfvertrouwen en geluk

Nu ben je misschien enthousiast en wil je snel beginnen, maar 
vraag je je af: kan ik dat wel? Hoe zorg ik dat de verbetering 
blijvend is? Of hoe zorg ik dat ik dit goed genoeg in de vingers 
krijg om ook anderen hiermee te helpen?

Dit hoeft geen moeizaam proces te zijn! 

Binnen het 3-maandenprogramma Relatie naar de top krijg je 
intensieve individuele ondersteuning tijdens je persoonlijke 
proces. Wil je als professional zelf eenzijdig relaties kunnen 
verbeteren? In de opleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren 
worden alle deelstappen je nauwgezet bijgebracht.

Als je vragen hebt, stel ze gerust. Ik sta je graag te woord.
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GA AAN DE SLAG

Bedenk dat wat jij wilt bewerkstelligen binnen de relatie door 
JOU bereikt kan worden. Het enige obstakel tussen jou en de 
gewenste situatie ben je zelf. Waar alles om draait is jouw 
beleving van de relatie, en die kun jij veranderen.

Ervaar dat alleen wat goed is voor iedereen, ook echt goed is 
voor jou. Durf daarop te vertrouwen en zet de 5 stappen. 

Jij kunt het, en ik gun je dat je dat zelf gaat ervaren.

Ik ben benieuwd waarbij dit e-book jou heeft geholpen. Laat je 
het me weten? Ik zie je reactie heel graag tegemoet!

Reageer hier op het e-book

Met hartelijke groet,

Claudie van Ginneken
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OVER CLAUDIE VAN GINNEKEN

Claudie van Ginneken is gecertificeerd NLP-er, Sociaal 
Panorama-consultant, hypnotherapeut en psychosociaal 
therapeut en wordt erkend door de Nederlandse Vereniging 
van Hypnotherapeuten (NBVH) en het Register Beoefenaren 
Complementaire Zorg (RBCZ). Zij heeft vele jaren ervaring 
opgedaan als coach, therapeut, trainer en opleider van 
docenten. 

Zij ontwikkelde de unieke methode Eenzijdig Relaties Verbeteren 
en heeft al talloze mensen geholpen bij het eenzijdig 
verbeteren van hun relaties. Veel van haar cliënten – zowel 
volwassenen als kinderen - hebben onder haar begeleiding 
ernstig verstoorde relaties hersteld, waardoor zij energieker, 
gelukkiger en succesvoller zijn geworden.
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