
Jij vindt dat jullie toe zijn aan relatietherapie. Hij niet. Geen nood:

therapie kan tegenwoordig ook.

relatiecoaches bieden nieuwe mogelijkheden. In je up in relatie-

Ooit gedacht aan scheiden? Je bent be-
paald niet de enige ... Doen? Of toch eerst
kijken of er nog wat te redden valt? "Je kunt
een scheiding beter vóór zijn door in je re-
latie te investeren," adviseert relatiecoach
Caroline Franssen. Helaas zoekt maar de
helft van de stellen met problemen daad-
werkelijk hulp, blijkt uit recent Korrelatie
relatie-onderzoek. Caroline Franssen heeft
daar wel een verklaring voor: "Heel vaak
willen de vrouwen wel, maar krijgen ze hun
mannen niet mee." Voor veel mannen is het
buiten hangen van de vuile was nog steeds
een taboe. Ook relatiecoach Ruby van Ton-
geren ziet dit in haar praktijk: "Mannen
praten al moeilijk over hun gevoelens, laat
staan met een derde erbij." Caroline Franssen
vindt dat een gemiste kans: "Relatieproble-
men bieden je juist de mogelijkheid om eens
naar jezelf te kijken. Wie gaat scheiden, hoeft
niet meer naar zichzelf te kijken." Sociologe
en hoogleraar emancipatievraagstukken
Iteke Weeda onderstreept de unieke kansen
die relatieproblemen bieden: "Liefdesrelaties
zijn niet bedoeld voor blijvend geluk. Ze zijn
bedoeld voor zelfonderzoek, innerlijke groei,
voor contact maken en oplossen van pijn-
plekken." Bovendien merkt Iteke Weeda op
dat een therapie met beide partners hele-
maal niet strikt noodzakelijk is: "In wezen
hoef je niet aan je relatie te werken. Je moet

aan jezelf werken. Een relatie levert daar-
voor gereedschap."

In eig~n ho.,n,d~n
Relatiecoach Caroline Franssen ontwikkel-
de de relatietherapie 'Jouw ideale relatie',
die je alleen kunt doen. Ze raapte vijftien jaar
coachingservaring met beproefde methodes
bij elkaar en ging aan de slag. Franssen:
"Veel relatieproblemen gaan over patronen
waar je met elkaar in zit. En patronen kun
je eenzijdig doorbreken .. Stel: je hebt de
neiging om negatief te reageren en je gaat
opeens complimenten maken. Reken maar
dat die al)der daarop reageert. Als jij je an-
ders gaat gedragen, beweegt je partner van-
zelf mee. We stellen de ander snel verant-
woordelijk voor ons geluk. Voelen we ons
niet happy, dan ligt dat aan hém." Met haar
therapie wil Franssen vrouwen die lijden
onder een slechte relatie, de touwtjes weer in
handen geven. "Vaak zijn vrouwen geneigd
te analyseren wat de man fout doet. Ik pro-
beer de focus naar henzelf te verleggen:
wat is jouw aandeel daarin?" Ook relatie-
coach Ruby van Tongeren biedt therapieën
die je alleen kunt volgen. Zij geeft een trai-
ning in 'geweldloze communicatie': "Als je
wilt dat die ander in jouw behoefte voorziet
of je helpt omdat je doodmoe bent, heeft
het niet zo veel zin om te zeggen: 'Jij doet ~
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ook nooit iets.' Je kunt beter teruggaan
naar je wens en vragen of die ander iets
van je over wil nemen omdat jij je zo moe
voelt. Dat is wel zo eerlijk."
'Jouw ideale relatie' van Caroline Franssen
is een online groepsprogramma van zes
'webinars' (lessen via internet). De thera-
pie is bedoeld voor vrouwen die even af-
stand willen nemen van de dagelijkse be-
slommeringen en met elkaar naar de relatie
kijken. Gewoon vanuit huis als de kinderen
slapen. Franssen legt uit hoe je allerlei zaken
anders kunt aanpakken. Hoe onderhandel
je? Waarom bekritiseer je jezelf steeds? AI
chattend kun jl?vragen stellen en ervaringen
delen met de anderen. De enige die in beeld
is, is Franssen zelf. Na een eerste serie
blikt Caroline tevreden terug: "Het medium
internet is veel 'intiemer dan ik gedacht
had. Die vrouwen zien mij, maar ik zie hen
niet. Ze durven openhartiger te zijn dan in
een groep. In een groep ben je snel bezig
met hoe je overkomt. Via internet speelt
dat niet en leg je sneller alles op tafel."

Kriti~k
Maar ben je dan niet samen verantwoordelijk
voor je relatie? Is het niet héél makkelijk
voor hem dat jij aan jezelf gaat werken in
plaats van dat je samen op de bank bij een
therapeut gaat zitten? Steven Pont is relatie-
en systeemtherapeut, hij houdt zich in zijn
sessies bij uitstek bezig met de context,
het sociale systeem waar je inzit. In zijn
praktijk komt hij veel individuele problemen
tegen die in de relatie de boventoon gaan
voeren. "Ik probeer van tevoren altijd te
onderscheiden of iemand met zijn eigen
sores zit, of dat het iets met de 'onderlinge
afstemming' te maken heeft. Uit onderzoek
blijkt dat mensen iemand uitkiezen die op
ze lijkt. Maar er zullen altijd punten zijn die
verschillen. Hoe stem je die op elkaar af?
Dat zul je toch samen moeten bekijken.

Voor je persoonlijke thema's kun je prima in
je eentje in therapie."
Pont waarschuwt voor de valkuilen van de
eenzijdige relatietherapie. "Als je iets aardig
vraagt, krijg je vast meer voor elkaar, maar
dat is vooral een trucje, een strategie. Een
relatie is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, niet van één van beide partners. Je
moet voorkomen dat het weer die vrouw is,
die zich verantwoordelijk voelt voor de re-
latie en de man die het zich laat welgevallen."
Caroline Franssen begrijpt de kritiek: "Na-
tuurlijk, it takes two to tango, maar vrouwen
kunnen zonder dat ze het in de gaten heb-
ben heel dwingend zijn." Franssen ervaart
dat vooral wanneer ze vrouwen leert onder-
handelen. "Vrouwen leggen zonder dat ze
het in de gaten hebben, al meteen het eind-
bod op tafel. Dat komt omdat ze gewend
zijn voor zichzelf én de anderen te denken.
Die mannen denken dan dat er nog ruimte
is, die er feitelijk helemaal niet meer is."
Een patroon dat Caroline Franssen veel-
vuldig ziet in de hedendaagse relatie is 'de
kenau en het watje'. Vrouwen zijn dankzij de
emancipatie meer buitenshuis gaan doen.
Veelmannen zijn daarentegen (nog)niet meer
binnenshuis gaan doen. Vrouwen hebben
daardoor veel verantwoordelijkheden en zijn
zich veel mannelijker gaan gedragen. "Mijn
cliënten moeten vaak veel ballen in de lucht
houden; een eigen bedrijf, jonge kinderen,
zieke ouders. Goed, ze doen het. Maar gaan
daarbij als een kenau de lakens uitdelen."
Franssenscliënten melden zich met klachten
als: 'Ik wil zo helemaal niet zijn, maar ik heb
er geen vat meer op, ik weet niet hoe ik het
kan veranderen.'
"In zware tijden is even wat harder lopen
geen probleem. De mens is ingesteld op
overleven. Maar de mens is ook een ge-
woontedier en een tijdelijke oplossing wordt
zo al snei de regel," aldus Caroline Franssen.
"Als je de balans weer terug wilt brengen in
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een relatie, zul je er op moeten vertrouwen
dat het ook goed komt als jij als vrouw niet
alleen de baas bent. Je moet even uit de
controlekamer stappen en je man weer
mee laten doen." Franssen geeft een
vrouw dan bijvoorbeeld de opdracht om
letterlijk drie keer per week tegen haar
man 'aan te leunen'. Eén van haar cliënten
meldt na afloop: "Ik moest twee keer per
dag even tegen hem 'aanleunen' om te
voelen dat je elkaar nodig hebt." Ondanks
haar behoorlijk rationele instelling merkte
de cliënte tot haar verrassing dat het werkte:
"Mijn man is fysiek best sterk en het is
heerlijk om even tegen hem aan te hangen.
Als je zo in de verwijten zit, vergeet je de
goede dingen van elkaar nog weleens."
Ook Ruby van Tongeren boekt met haar
'eenzijdige' relatietherapieën succes, Ze
biedt met haar 'transactionele analyse' de
deelneemsters de mogelijkheid om een
aantal dingen voor zichzelf op te lossen .
Ruby van Tongeren: "Vaak zoek je een
partner uit die je 'pijnlijke' kanten naar bo-
ven haalt. Zie daarom het gedrag van je
partner als de kans om die op te lossen."
De transactionele analyse gaat over je
wortels, het nest waar je uit komt: "Je hebt
bijvoorbeeld overtuigingen van je ouders
meegekregen die je in de weg zitten. 'Wees
sterk' of 'val niet op', Het is interessant om
je af te vragen welke je van dienst zijn en
welke niet," aldus Van Tongeren, "Zo leer je
gaandeweg anders omgaan met jezelf en
dus ook met je partner." •
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MEER LEZEN*De schoonheid van het verschil,
Martine Delfos* Helpen bij partnerrelatie-
problemen, Alfons Vansteenwegen.*www.carolinefranssen.nl*www.systeemtheorie.nl*www.vitaio.nl
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http://www.carolinefranssen.nl
http://www.systeemtheorie.nl
http://www.vitaio.nl
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