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Jullie Relatievakantie wordt een combinatie van ontspannen en inspannen. Dit document 

beschrijft jullie voorbereiding. Uitvoering daarvan dient plaats vinden voor dat de 1e sessie 

aanvangt (iedere dag heeft 2 sessies van 3 a 4 uur) . Stuur je antwoorden in word-formaat aan 

info@relatievakantie.com. Het is géén gemeenschappelijke opdracht. Ook is er geen overleg 

nodig over het resultaat. Je vult het in alsof je geen partner van elkaar bent of ooit was! 

A.Welk gedrag wordt van mij verwacht? 

De boosdoener in relatieproblemen is meestal gedrag (dat niet in overstemming is met de 

verwachting van je partner).  

De workshop gaat dan ook voornamelijk over het in het vizier krijgen van mijn verwachtingen 

van de ander.  

Om tot het inzicht te komen welk gedrag verwacht (en dus aangeleerd/ getoond moet worden) 

en welk ongewenst is (en dus afgeleerd/ niet getoond moet worden), is allereerst nodig dat er 

een doelmatige manier van communiceren wordt bedacht, geaccepteerd en aangeleerd. Eén 

die er voor zal zorgen dat: 

1. het kristal helder wordt wat er in termen van gedrag van je verwacht wordt (ook door 

jezelf van jezelf) 

2. waarom dat verwacht wordt( wat maakt het van belang voor je partner of voor jezelf) 

3. jij weet wat je moet ontwikkelen aan gedrag of juist moet laten om aan de verwachting 

te voldoen en wat de eventuele ópbrengst´daarvoor zal zijn voor jezelf en de ander. 

De eerste dag wordt dan ook volledig aan het thema communicatie besteed;in de daarop 

volgende dagen zal je dit gereedschap gaan toepassen.. 

Ter voorbereiding van je relatievakantie word je dan ook gevraagd op 1A4 uit te werken wat 

volgens jou de spelregels (minstens 5) -horende bij effectieve 1 op 1 communicatie –van de 

relatie zouden moeten zijn. Geef ook aan welk gedrag daar dus bij hoort (voorbeeld: luisteren ; 

gedrag dat er bij hoort: niet bezig zijn met andere-afleidende zaken; mij niet onderbreken in mijn 

spreken; niet gezicht afwenden ). 

B.Wie ben je? Wie wil je zijn? Wat levert dat je op? (Gevoel, gemoedstoestand. Niet zijnde: 

geld of andere materiële maatstaf) 

De workshop legt sterk het accent op ´toekomst-denken-toekomst-maken´. Gisteren bestaat als 

het ware niet meer! Je moet dus een nieuw ´ontwerp´gaan maken van je leven , als individu. En 

vervolgens je zo gaan gedragen dat je van A (de huidige situatie) naar B (de gewenste situatie) 

komt. Als individu. Je helpt elkaar waar mogelijk dat te bereiken.Hoe? Dat ontdek, bespreek en 

oefen je tijdens de workshop. 
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Je rollen 

Er is een onderlinge afhankelijkheid tussen de rollen die je hebt gekregen (kind van,zus/broer 

van vader/moeder van) of hebt verworven (liefdes)partner , werknemer,werkgever, ondernemer, 

vriend etc..  

Die afhankelijkheid is de tijd die je aan de verschillende rollen besteedt. 

Tijd gestopt in je werk kan je niet aan je kinderen besteden. Maar je kan 

wel roepen dat je kids het belangrijkste op aard is! Vinden je kids dat 

ook? Hoe kom je daarachter? Tijd= kwaliteit in ons denken en onze 

aanpak.  

Tijd besteed aan 1 of meerdere andere rollen gaat ten koste van de 

ander. Tenzij je extra tijd weet te creëren (bijvoorbeeld door minder te 

slapen) of ... 

De drijfveren om een rol te (blijven) vervullen zijn niet altijd duidelijk; niet voor je zelf , laat staan 

voor je partner.In de workshop werken we niet met ´aannames´. Helder moet dus worden welke 

rollen je (nog) wilt hebben, de belangrijkheid van iedere rol nu en in de toekomst en hoe je je 

eigen rolinvulling nu beoordeelt. 

Je neemt dus deel aan de workshop als individu en als 1 van het (echt) paar. 

We starten de workshop dan ook ondermeer met de volgende vragen 

 Mijn rollen? 

1.welke rollen (partner,moeder, dochter van, eigenaar van, werknemer bij, 

vriend van…) heb ik nu?  Welke zou ik over 2 jaar (nog) hebben? Wat zit 

erachter? (Geef voor de 2 rollen waaraan je  meeste tijd besteedt aan 

welk gevoel het je geeft door die tijd daar aan te besteden- een 

voorbeeld: ik besteed veel tijd aan sport omdat het mij het gevoel geeft 

dat ik gezonder leef; ik verwerf er aanzien; het streelt mijn ego; ik kan de 

problemen die ik een andere rol heb vergeten, mijn hoofdpijn verdwijnt). 

Ik lach weer. 

Wees specifiek!Beschrijf een gedrag (als oorzaak of gevolg) 

 

 2.hoe tevreden ben ik over die rolinvulling nu;  

Op een schaal van 1 (laag) tot 4(hoog). Welke score zou je willen hebben binnen nu en 1 jaar. 

Waarom? Voorbeeld: ik ben ontevreden over mijn rol als dochter; de commuicatie met mijn 

moeder wordt negatief beinvloedt door haar gebrek aan luisterend vermogen. Ze is niet echt in 

mij geïnteresseerd. Terwijl ik er wel elke week braaf naar toe sjok. Wat mij betreft moet dat 

anders. Maar ik heb weinig vertrouwen in haar vermogen om dat te veranderen.  

 

http://www.relatievakantie.com/wp-content/uploads/mijn-rollen-en-de-relatieproblemen1.jpg
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Ik zou die tijd liever besteden aan….Vind dat heel lastig om dat met haar te bespreken want ik 

ben niet zo goed in .......... 

3.Ontbreken er rollen? (...ik wil nog een kinderkamp in een Afrikaans land gaan opzetten) 

rol Mate van 

tevredenheid 

nu (1 tot 4) 

Belang 

voor mij nu 

(schaal 1 

tot 4) 

Toelichting Tijd besteed 

nu 

Belang 

voor mij 

in 2015-

2016 

(schaal 1 

tot 4) 

Tijd 

besteed 

in 

2015-

2016 

       

       

       

       

       

Voorbeeld: 

 ik wil graag mijn rol als vriend verdiepen. Van de nu 5% wil ik naar 20%. Drijfveer: ik wil graag 

mijn ´gevoelshuishouding´ kunnen delen met iemand die dat ook met mij kan.  

Meerdere rollen: individuen die al hun tijd op 1 rol zetten, zijn kwetsbaar. Als die ene rol wegvalt 

staan ze letterlijk alleen. Alleen al daarom is rollenonderzoek bij tijd en wijle van levensbelang!! 

IK –rol 

Geef in ieder geval aan wat je van je zelf- los van je rol als partner, kind van, baas van etc) vindt 

op de schaal van 1 tot 4. Geef aan waarom? Geef aan wat je zou willen scoren. Voorbeeld: Ik 

ben een self made person; wat ik nu ben heb ik door hard werken bereikt. Toen ik jong was was 

er geen mogelijkheid om te studeren of ik nam de kansen niet serieus.  

Maar eigenlijk zou ik dat deel van mijn leven nog wel in alle rust willen overdoen. Een studie 

Chinees of zo. En niet omdat ik de Chinezen iets wil gaan verkopen of zo. Gewoon...doen wat 

ik leuk en zinvol voor mij zelf vindt. Of een jaar rondtrekken door Mangolië of de V.S. 

4.Hoeveel tijd besteedde ik gemiddeld (%) per maand (de afgelopen 6 maanden) aan de rollen? 
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B.Op weg naar het ideaal 
 
C.Emotionele schade 
 

We worden onbelast en onvervormd geboren.Met 
genetische, fysieke en materiële condities waar we 
niks voor hoeven te doen maar ook weinig aan 
kunnen doen. Door contact met anderen kan er 
vervorming van ons zelfbeeld ontstaan. Positief of 
negatief. Het resultaat van woorden en 
gedragingen van anderen. (Als je met rood haar en 
schele ogen geboren wordt zullen anderen er je 
zeer waarschijnlijk op wijzen dat je niet aan hun 
verwachting voldoet. Dat kunnen zelfs je ouders 
zijn!Dat kan (blijvende) SCHADE veroorzaken). 
 
Dus ook in relaties kan vervorming en schade 
ontstaan door gedrag en woorden.  

 
 
 
 
 
De ultieme schade aan de relatie kan de onderstaande vormen aannemen: 

 
 
 
Opdracht schadeinventarisatie: 
 
Geef in onderstaande tabel aan welke gedrag van je partner, welke schade heeft aangericht. 
Geef d.m.v een getal aan welke gedrag de meeste schade veroorzaak(te) 
 

Gewicht (3 
tot 5) 5= 
breukschade 

Schade gedrag van mijn partner Vorm van ontstane schade 
(b.v verlies van behoefte aan 
samen zijn fysiek) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Dit gedrag moet namelijk onmiddelijk stoppen en in je verdere leven moet je je er bewust van 
zijn dat het potentieel schadelijk gedrag is!!! 
 
D.Veranderen van gedrag 
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Veranderen van gedrag (koers) is 
niet een 
eigenschap die de mensheid in zijn algemeenheid kenmerkt. Zelfs de notoire 
roker die van de longarts te horen heeft gekregen dat zijn leven bedreigd 
wordt door longkanker kan er soms voor kiezen gewoon door te roken. We 
blijven het liefst wat we zijn of willen terug naar wat we waren. 
 

Opdracht: 
Denk aan een gedraging van jezelf die jij of iemand anders ongewenst achtte. Geef aan hoe je 
het aangepakt hebt om dat gedrag te veranderen in de richting van het gedrag dat je gevraagd 
werd te tonen. Geef aan hoe succesvol je daarin was. En als dat niet zo was, waarom en wat 
de gevolgen voor jou in de relatie met de ander was.  
Schrijf in niet meer dan 500 woorden een advies aan anderen (je bent hun adviseur/ coach) hoe 
ze hun gedrag blijvend kunnen veranderen. Besteed ook aandacht aan de randvoorwaarden. 
 
Google niet om deze opdracht uit te voeren (ik wil jouw ervaring/ zienswijze lezen!!) 


