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De vlinders
vliegen zo je buik weer in
Dank je wel voor het aanvragen van HET BOOST JE RELATIE
E-BOOK. Ik ben Caty Hendriks (oprichtster van Hendriks &CO) en
ik geloof dat communicatie hét middel is om meer verbinding,
plezier en rust in relaties en gezinnen te creëren.
Helaas gebeurt het nogal eens dat na verloop van jaren de passie
binnen een relatie verdwijnt. Jullie werken allebei hard en jullie
gezin en werk slokt jullie beiden op. Je realiseert je dat:
• De stress van jullie werk (en gezin) invloed heeft op je relatie.
• Jullie samen weinig plezier meer maken en ervaren een sleur.
• De vlinders zijn weggevlogen...
• Jullie seksleven okay is, maar wellicht beter kan.
Ervaar jij deze situaties binnen je relatie?
Voor je het weet laat je dit jaren voorbijgaan en blijft er niks meer
van jullie mooie relatie over. Dat kan toch niet waar zijn.
Hoog tijd voor een serieuze verandering.

Met de aanvraag van dit e-book zet jij de eerste stap naar een
BOOST in je relatie. Laat mij je inspireren.
Wil je meer stappen gaan zetten naar een fijnere relatie? Lees dan
op mijn website www.hendriks-co.nl over het BOOST JE RELATIE
PROGRAMMA.
Connect & Create Great Relations!
Caty
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Je hebt dit e-book aangevraagd. Dus kan
ik aannemen dat je binnen je relatie een aantal
zaken niet leuk vindt en dit graag wil verbeteren. Voordat we
verder gaan wil ik je graag alvast iets meegeven. Er is namelijk één
belangrijk ding in elke relatie wat je moet weten en dat is:
Relaties
=
Energie

Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Hoeveel energie steek
jij nu in je relatie? Energie die je stopt in ergeren aan je partner of
nadenken waarom je partner iets wel of niet doet bijvoorbeeld. Dit
kost je energie. Dit noem ik “verlies van energie”.
Andersom, energie die je stopt in het denken aan de leuke kanten
van je partner, complimenten geven aan elkaar en leuke dingen
samen doen, kost ook energie. Alleen hier krijg je energie van. Dit
noem ik “(ver)krijgen van energie”.
Realiseer jij je dat bezig zijn met de negatieve kanten binnen je
relatie dus net zoveel energie kost als bezig zijn met de positieve
kanten? Kortom waar steek jij liever je energie in? Als jouw relatie
voor je gevoel niet werkt, kijk dan eens naar de energie die jij
steekt in de negatieve kant!
Nu hoor ik je denken: “tuurlijk wil ik aan de leuke dingen denken
van mijn relatie, maar na een aantal teleurstellingen is dat best
lastig”. Daarom help ik je verder op weg. Het is namelijk belangrijk
dat jij de beste versie van jezelf wordt. Dan kun je namelijk je
sterktes benutten en de juiste energie in je relatie stoppen.

info@hendriks-co.nl
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1.1 Jouw authentieke zelf
De eerste les in relaties is te weten hoe je je sterktes benut.
En om in alle gevallen te weten hoe je je authentieke zelf moet
zijn. Misschien heb je geleerd dat je niet jezelf kunt/moet zijn in
relaties. Of misschien is je verteld dat je een bepaald type moet
zijn om een goede relatie te kunnen hebben. Of dat je nou
eenmaal concessies moet doen in relaties. Deze manier van
denken maakt je intentie kapot en zal je relatie beschadigen.
De waarheid is dat je geen Obama hoeft te zijn om goed te zijn in
relaties. Loyaal, mild, lief en committed zit in ons allemaal. Binnen
in jou zitten de fantastische kwaliteiten om langdurige relaties
aan te gaan. Laten we de echte authentieke jóú naar boven halen
zodat jij verder kunt als jouzelf in jouw relaties. Om jóúw
authentieke zelf te leren kennen, vraag ik je voordat je verder
gaat, de relatietype test te doen. Door het invullen van deze test
kom je er achter welk relatietype jij hanteert. Ieder relatietype
heeft namelijk sterke en minder sterke eigenschappen.
1.2 Welk relatie type ben jij?
Vul (het liefst voor je verder leest) de relatie type test in. Door het
invullen van 30 vragen, weet jij binnen enkele minuten welk
relatietype je hanteert en wat je sterktes zijn. Dat is mooi, want
met de uitslag van de test ga je in dit e-book direct aan de slag.
Het invullen van de test kost je maximaal 3,5 minuten. Naast dat
het erg leuk is, is het vooral ook praktisch als je weet welk
relatietype jij hanteert.

Klik hier om de relatietest te starten

info@hendriks-co.nl
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1.3 Aan de slag
En? Heb je de test ingevuld? Welk relatietype ben jij? Het
Obama-type, het Koninklijke-Familie-type, het Trump-type of het
Borsato-type? Ik ben benieuwd.

Waarschuwing: voordat we verder gaan… welk relatietype je ook
hanteert, neem het niet persoonlijk - de types zijn met een
knipoog! Alleen maar omdat je bijvoorbeeld een “Trump” type
hanteert, wil niet zeggen dat jij er zo uitziet of dezelfde intenties
hebt als Trump. Het is alleen maar een grappige manier om te
laten zien waar jouw natuurlijke kwaliteiten liggen in
communicatie en in samen zijn met anderen. Sta open, vatbaar,
leer en creëer snel betere relaties.
Wat leer je?
Dit e-book zal je op weg helpen bij een heleboel punten. Je krijgt
specifieke succes tips voor jouw relatie type die je in staat stelt om
direct succes te hebben.
Lees je alles? Het is handig om de tips van alle typen te lezen.
Alleen maar omdat jij wellicht een “Borsato” type hanteert, wil niet
zeggen dat je niks van de tips van anderen kunt leren.
Oefenen, oefenen en nog meer oefenen! Als je blijft leren,
oefenen en coaching neemt om deze sterktes te versterken, levert
het je op terwijl je leert.

Als je focust op die dingen die je vanuit jouzelf goed kunt, het
herhaalt, het bestudeert, het verbetert, opnieuw oefent en er
comfortabel mee wordt, zullen er 2 ongelooflijke dingen
gebeuren:
1. Je wordt oneindig sterker, zelfverzekerder en “rijker”.
2. Je zwakheden zullen automatisch “verdwijnen” en geen
issues meer zijn.
info@hendriks-co.nl
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1.4 Het ene type is niet beter dan het andere type
Het ene type is niet beter in relaties dan het andere type. Het ene
type is geen betere communicator of ouder dan de andere. Ieder
type heeft zijn eigen stijl. Jij moet alleen je eigen stijl vinden, je
kwaliteiten zo goed mogelijk gebruiken en je daar goed over
voelen! Dit klinkt als een open deur. In de praktijk toepassen kan
soms heel lastig zijn. Uiteraard wil ik jou hierbij helpen. Neem dan
via caty@hendriks-co.nl contact met mij op. Dan kijken we samen
naar de de mogelijkheden op basis van jouw wensen. Ik help je
graag.

Leuke tip voor alle relatietypes:
Vier al jouw relatie successen én die van je relatie
(zaken)partners!! Het bouwt namelijk zelfvertrouwen
op, geeft energie en uiteraard brengt het je in de
richting van je gewenste grote potentieel. Onthoud hierbij dat
relaties onderhouden een emotionele contactsport is! En als je je
emotioneel connect met de anderen door je successen te vieren,
heb je de eerste stap richting succes al genomen. Vier ze met een
“yesss”, een high five, een dansje of wat jullie dan ook leuk
vinden! Aan het einde van het e-book vind je nog een mooie
oefening voor alle relatie types! Deze gaat je zeker op weg helpen
om op een leuke manier meningsverschillen op te lossen.

Dit e-book is vooral bedoeld om je stof tot nadenken te geven en
de eerste stappen naar een liefdevolle relatie met passie en
plezier! Net zoals in de begintijd van je relatie.
Veel plezier met het oefenen. Laat je me de resultaten weten?

info@hendriks-co.nl
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Type #1 Het Obama-type

Kwaliteiten Obama-type
Het “Obama-type is hét voorbeeld van het warme, vriendelijke,
sociale, enthousiaste relatie type. Jij bent al snel heel persoonlijk,
je deelt graag en je helpt graag anderen. Je bent krachtig
in al je relaties, waardoor anderen jou al snel als een natuurlijk
leider zien, en waardoor je veel vrienden hebt. Ben jij het
“Obama-type dan ben jij in staat om heel snel de sfeer te
verhogen, het gezellig te maken in huis & in bed. Obama-types
zijn gewoonlijk geliefde personen om mee samen te werken,
hun verbeeldings-kracht en enthousiasme motiveren zeer. In
deze dagen van Social Media kan het echte contact al snel naar
de achtergrond raken. Focus je op je kwaliteiten en zet die in je
relatie. Dat is een gróte kracht van/voor jou.
Hoe zet je die in?
Maak wekelijks tijd voor elkaar (ga uit eten bijvoorbeeld) en
praat echt met elkaar. Stel vragen aan de ander over wat de
ander denkt/doet/voelt zowel persoonlijk als op het werk. Wees
persoonlijk, inlevend, sociaal, warm, luisterend. Dit zijn jouw
Hoo
krachten.
fd
relat
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Obama-types willen plezier hebben en zoeken
mensen op die het spel graag meespelen en die
spontaan zijn. Hierdoor kunnen ze snel afgeleid zijn van hun
huidige gesprekspartner en chaotisch overkomen. Enigszins
geneigd tot drama & overdrijven, kunnen zij luid bepaalde
zaken verkondigen zodat anderen ervan overtuigd raken.
Ondertussen heeft de het Obama-type zelf alweer een ander idee
of voorstel bedacht. Hun enthousiasme kan overkomen als
onevenwichtig-heid of egoïsme. Mensen met een Obama-type
hebben gewoon-lijk geen oog voor details en stomen snel door
zonder hun opdracht volledig af te maken. Zij trekken conclusies
op basis van intuïtie of ingeving.

Hoe zet je dit in?
Obama strategie #1: Besteed huishoudelijke zaken uit!
Neem een schoonmaakster (al is het maar voor 2 uur elke 2
weken) Laat je boodschappen thuisbezorgen. Laat de hond 2x
per week meegaan met de hondenuitlaatservice. Laat je blouses
strijken (bijv. door de schoonmaakster). Laat je kinderen bepaalde taken in huis doen, zoals het uit- & inruimen van de vaatwasser, hun eigen kamer opruimen, etc. Het geeft je niet alleen
meer tijd, maar het zorgt ook voor een lege mind waardoor jouw
creativiteit, energie en enthousiasme vrijkomt. Die kun je dan
weer besteden aan je relatie door samen iets leuks te gaan doen.
Obama strategie #2: Maak een (dag)planning voor jezelf.
Omdat Obama-types niet lang bij een taak stil willen blijven staan,
nemen ze soms genoegen met minder kwaliteit, om maar door te
kunnen gaan. Zij werken het best in een omgeving die enige
structuur biedt door middel van planning en voortgang, wat niet
van nature aandachtspunten zijn voor de het Obama-type. Geen
ingewikkelde systemen, maar gewoon een simpel to-do lijstje
kan al helpen. Werkt heel rustgevend!

info@hendriks-co.nl
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Obama strategie #3: Investeer in je relatie.
Het Obama-type is heel snel in gedachten & acties en
daardoor kun je soms te snel gaan voor anderen, ze soms
afkappen en de oplossing geven of het overnemen. Dit levert
soms relatie-schade op, omdat de ander niet kwam voor een
oplossing of het laten overnemen. Toon oprechte interesse in de
ander. Luister zonder alvast een antwoord of oplossing te
bedenken. De ander wil meestal alleen graag delen én gehoord
worden, de oplossing weten ze zelf vaak al wel. Hiermee creëer jij
binnen 5 minuten een veilige omgeving waarin je partner zich
heel prettig voelt.
Obama strategie #4: Besteed tijd aan het leren controleren
van jouw “little voices” in je mind.
Je hebt waarschijnlijk de neiging om dingen te overdenken en ze
dan groter te maken dan ze eigenlijk zijn. Toch? Het is daarom
noodzakelijk dat je leert om níét alles te geloven wat je denkt. Je
humeur is zowel je kracht als je valkuil. Jij kunt het ene moment
super gepassioneerd zijn en het andere moment heel down. Leer
om dingen die gebeuren niet te overdrijven en overdenken. Dat
het gebeurt wil niet zeggen dat het áltijd gebeurt of dat het enig
effect op jouw leven gaat hebben.
Je “moet” leren om je gedachten te
beheersen wanneer de
“little voices” beginnen te
ratelen tegen je.

info@hendriks-co.nl
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Obama-type Little Voice strategie:
Geef jezelf - na elke investering in je relatie – een high
five/bedankje. En oefen met technieken om je energie hoog te
houden. Obama-types hebben de neiging om tegenvallers,
irritaties en ruzies heel persoonlijk te nemen. Maar het is geen
reflectie van jóú. Er zijn verschillende manieren om hiermee om te
gaan. Leer ze! Van alle relatie-types ligt de kracht in jouw
persoonlijke, enthousiaste manier… Maar je valkuil is dat je dingen
soms te negatief bekijkt en daarin doorschiet. Leren om met deze
“little voices” om te gaan is de sleutel tot jouw succesvolle relatie.
“Het gevecht met je eigen mind” winnen is 95% van het relatie
succes!

Obama’s kracht:
>> 1-op-1 contact
>> Omgaan met emoties van de ander
>> Snel vertrouwen opbouwen
>> Je gezin meekrijgen als een team
Obama’s valkuilen:
>> Neiging tot overdrijven en geloven van hun eigen “little
voices”
>> Snel afgeleid
>> Houden niet van dingen die ze “moeten” in de relatie
Aanbevolen aandachtsgebieden voor Obama-types:
>> Onder de knie krijgen van hun “little voices”
>> Afmaken van taken
>> Zorgen voor coaching en “on-going” support voor zichzelf

info@hendriks-co.nl

-9-

d
Hoof

stuk

1

Hoofd stuk 2.2
Koninkl ijke-Fam ilietype
H

oofdstu

Konink

lijke-Fa

k 2.2

milie-ty

pe

Type #2 Het Koninklijke -Familie-type
Kwaliteiten Koninklijke-Familie-type
Het “Koninklijke-Familie-type is het rustige, introverte, logische,
gedetailleerde, nadenkende en bescheiden type. Jij bent serieus,
heel precies, rationeel en goed georganiseerd in de relatie. Ben jij
het “Koninklijke-Familie-type dan ben jij in staat om álles te vinden
en uit te zoeken en voor te bereiden – vakanties, reisjes, cadeaus,
etc. precies zoals je partner ze graag heeft. Ben je rustig naar je
partner toe en kun je heel goed luisteren. Wat relaties betreft, kijkt
het Koninklijke-Familie-type eerst de kat uit de boom. Zij vinden
het lastig om openlijk over hun gevoelens te praten. Hoewel zij uit
zichzelf niet makkelijk vriendschap sluiten, maar wanneer zij
eenmaal een emotionele band met iemand hebben, dan is dit in
principe voor altijd.
Hoe zet je dit in?
Vertel je partner en kinderen hoe jij zo goed bent in uitzoeken en
voorbereiden. Neem ze mee in jouw gedachtegang van hoe
bijvoorbeeld die gezamenlijk vakantie zo te plannen, dat alles
echt goed is voorbereid en doordacht. Deel je kennis, praat
erover. Als jouw gezin niet dit relatietype is, let dan een beetje op
dat je niet te veel details vertelt. Dat overweldigt soms.

info@hendriks-co.nl
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Valkuilen Koninklijke-Familie-type
Koninklijke-Familie-types zijn geneigd tot een
probleem-onderzoekende houding. Zij zijn meer gericht op
ideeën en concepten dan op relaties en gevoelens. Het
Koninklijke-Familie-type heeft boven onmiddellijke actie een
voorkeur voor studie en wikken en wegen, waardoor ze soms als
saai en aarzelend gezien worden. Mensen met een KoninklijkeFamilie-type hebben heel veel feiten en meningen nodig, voordat
zij een beslissing nemen. Zij zijn vaak echte ‘spijtoptanten’ omdat
zij bezig blijven met gegevens verzamelen, zelfs nadat het besluit
genomen is.

Hoe zet je dit in?
Koninklijke-Familie strategie #1: Leer om te verkopen.
Omdat het Koninklijke-Familie type eerst nadenkt en uitzoekt,
voordat ze iets zeggen, kunnen beslissingen genomen zijn
zonder de mening van het Koninklijke-Familie type. Leer te
verkopen, op die manier leer je met voor- en nadelen te komen,
met nee’s en bezwaren om te gaan en je voorstel te presenteren.
Dit geeft je de benodigde kracht en woorden om actiever en
beter je boodschap te communiceren binnen je relatie. Hierdoor
zal de energie en het plezier toenemen in je relatie.
Koninklijke-Familie strategie #2: Wees wat
losser, wat minder serieus.
Omdat Koninklijke-Familie-types liever geen fouten maken
onderzoeken ze alles tot in detail. Dit vertraagt de relatie vaak wel.
Probeer minder serieus te zijn, meer te genieten van dingen. Laat
de dingen voor wat ze zijn of vraag je partner of kinderen om het
te regelen. En als het dan niet helemaal perfect is, so what. Als het
maar gezellig is!
info@hendriks-co.nl
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Koninklijke-Familie strategie #3:
Spreek vooraf verwachtingen uit met
je partner (en kinderen).
Wanneer het Koninklijk-Familie type geconfronteerd wordt met
chaos en halfslachtigheid, kunnen zij gespannen en zelfs lamgeslagen raken. Als je vooraf jouw verwachtingen uitspreekt naar
je gezin én vraagt wat zij verwachten, dan beperk je de
chaos en halfslachtigheid al met 95-99%. En dat levert
heel veel rust en plezier in je relatie op én bovenal in
5 minuten een veilige omgeving.

Koninklijke-Familie strategie #4: Controleren van jouw “little
voices” in je mind.
Je hebt de neiging om dingen te overdenken, nog eens te
bekijken, nog wat feiten te checken en er dan nog eens rustig
over na te denken. Of niet? Het is daarom noodzakelijk dat je
leert om niet TÉ lang na te denken. Want anders gaan kansen
aan je neus voorbij. Partners nemen de beslissingen zonder jou,
gaan op stap zonder te weten of jij het
ook echt leuk vindt of niet. Je “moet”
leren om je gedachten te beheersen
wanneer de “little voices” beginnen
te ratelen tegen je.

info@hendriks-co.nl

-12-

d
Hoof

stuk

1

Hoo

2
k
u
t
fds

Hoofdstu k 2.2

Koninklijke- Familietype

am
a
b
O

type

Koninklijke-Familie-type Little Voice strategie:
Schrijf elke dag – aan het einde van de dag bijvoorbeeld – op wat
er goed is gegaan die dag. Niet alleen de eindresultaten, maar
ook de acties, de relationele intimiteiten, de geleerde dingen, etc..
Alles wat die dag tot een mooie dag maakte. Koninklijke-Familietypes hebben de neiging om het heel normaal te vinden dat zij al
die dingen doen. En zichzelf niet te waarderen, waardoor hun
zelfvertrouwen heel langzaam naar beneden gaat. Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan. Zorg dat je ze leert.

Koninklijke-Families kracht:
>> Talent voor het uitspitten van details en het vinden van
de juiste deals
>> Betrouwbare partner
>> Logica en kunnen beredeneren
Koninklijke-Families valkuilen:
>> Neiging tot te lang doorgaan in details
>> Te veel logica in de relatie in te brengen
>> Moeite met concentreren in drukke situaties
Aanbevolen aandachtsgebieden voor Koninklijke-Familietypes:
>> Zich te leren uitspreken
>> Onder de knie krijgen van hun “little voices”
>> Leren ontspannen

info@hendriks-co.nl
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Kwaliteiten Trump-type
Het “Trump-type is een echte leider in de familie,
oprecht, integer en een “heel duidelijk” relatietype.
Jij kan goed coördineren en jij klaart de klus. Je helpt graag
anderen als je tijd hebt. Ben jij het “Trump-type dan ben jij een
echte vriend voor je gezin en vrienden. En jij bent in staat om
langdurige relaties op te bouwen (mits de ander zich aan de
afspraken houdt). Trump-types zijn gewoonlijk geliefde personen
om mee samen te werken vanwege hun krachtige persoonlijkheid.
Hoe zet je die in?
Jouw kracht is dat je heel goed projecten kunt leiden, snel
beslissingen kunt nemen. Doe dit ook met je gezin: maak een
“Familie Plan” samen (inclusief doelen, waarden en planning) en
werk samen richting jullie doelen. Neem je gezin mee hoe je dit
het beste kunt doen, werk samen, vier successen, haal tussen
doelen en vier die. Wees een voorbeeld in je gezin hoe dit te doen.

Valkuilen Trump-type
Trump-types vinden het lastig om hun emoties te laten zien, door
hun sterke taakgeoriënteerde benadering (ook al hebben ze
dezelfde gevoelens als ieder ander). Ze delen hun emoties ook
vaak in 1 korte zin, daarmee hebben ze alles gezegd. Het Trump
type heeft de neiging om koud/zakelijk en afstandelijk over te
Hoo
fcreëren.
dstu
komen bij anderen. In een liefdesrelatie kan dit afstand
k1
relat
ies =
ergi
Mensen met het Trump-type maken graag eerst het werke naf,
e
voordat zij de tijd nemen voor het opbouwen van persoonlijke
relaties. Hierdoor komt de partner soms in het gedrang, wat
irritaties kan opleveren.
info@hendriks-co.nl
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Trump strategie #1: Plan elke week tijd met elkaar
in om te praten over gevoelens & gedachtes.
Het geeft je niet alleen beter inzicht in jezelf, maar je creëert een
veel diepere band met je partner, waardoor jullie meer begrip
voor elkaar hebben, wat weer veiligheid creëert.

Trump strategie #2: Oefen in geduld door vragen stellen.
De andere relatietypes nemen vaak iets meer tijd om beslissingen
te nemen, waardoor de Trump-types al snel ongeduldig worden.
Je kunt ze ondersteunen door vragen te stellen of details te
geven, waardoor ze sneller die beslissing kunnen nemen. Je leidt
ze als het ware door de keuzes hee
Win-win voor beiden!

Trump strategie #3: Besteed tijd aan het leren controleren van
jouw “little voices” in je mind.
Van alle Relatie Types heb jij het minste de neiging om dingen te
overdenken en daarvan in de war te raken. Jouw “little voices”
zijn meer in de richting van (negatieve) meningen over anderen,
situaties en regels. Toch? Het is daarom noodzakelijk dat je leert
om te nuanceren. Situaties zijn niet altijd zoals ze lijken en
mensen hebben vaak de beste intenties. Als je leert om je
gedachten te beheersen wanneer de “little voices” beginnen te
ratelen tegen je, zul je nog effectiever zijn in het creëren van
bijzondere en diepgaande relaties.

info@hendriks-co.nl
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Door de taakgerichte houding en het zakelijk overkomen kan de
relatie ook wat afstandelijk worden. Probeer minder serieus te
zijn, meer te genieten van dingen. Laat de dingen voor wat ze zijn
of vraag je partner of kinderen om het te regelen. En als het dan
niet helemaal perfect is, so what. Als het maar gezellig is!

Hoo

Trump-type Little Voice strategie:
Verdiep je in mensen en situaties. Stel vragen, luister
zonder te oordelen en stel daarna nog wat meer vragen. Het geeft
je vaak een ander beeld op de situatie/mensen. Waardoor jouw
“little voices” al snel verstommen. Leren om met deze “little
voices” om te gaan is de sleutel tot jouw succesvolle relatie. “Het
gevecht met je eigen mind” winnen is 95% van het relatie succes!

Trump’s kracht:
>> Goede manager
>> Doelgericht
>> Efficiënt
>> Harde werkers
Trump’s valkuilen:
>> Zakelijk
>> Kortaf en monotoon
>> Meer resultaatgericht dan relatiegericht
Aanbevolen aandachtsgebieden voor Trump-types:
>> Relatie op 1 zetten
>> Meer delen over gedachtes en gevoelens
>> Geef anderen de ruimte om dingen op hun manier te doen

info@hendriks-co.nl
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Type #4 Het Borsato - type
Kwaliteiten Borsato-type
Het “Borsato-type” is een zachtaardig, sociaal, warm en
betrouwbaar relatie type. Jij weet als geen ander hoe anderen
zich voelen en wat er bij hen speelt. Ben jij het “Borsato-type
dan heb jij hechte, warme en langdurige relaties. Je bent een
echt mensen-mens. Borsato-types zijn gewoonlijk goede
luisteraars, die er de tijd voor nemen hun partner op het gemak
te stellen en te ondersteunen. Ze zijn betrokken en gevoelig. Ze
zijn geïnteresseerd in de gevoelens en gedachten van mensen
in elke situatie. In deze dagen van Social Media kan het echte
contact al snel naar de achtergrond raken. Focus je op je
kwaliteiten en zet die in je relatie in. Dat is jouw GROTE kracht,
net als het Obama-type.
Hoe zet je die in? Jij kan snel een fijne, prettige sfeer creëren
door je luisterend oor en je betrouwbaarheid. Dit zijn jouw
krachten.
Blijf dat doen door 1x per week minimaal 30 – 60 minuten
vragen aan elkaar te stellen. Zoek op internet naar verrassende
vragen aan elkaar, er bestaan heel veel lijstjes met grappige en
ontroerende vragen. Vragen over vroeger, over hoe je over
dingen denkt, etc. Het geeft verrassende inzichten in je partner
en verdiept je relatie.

info@hendriks-co.nl
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Valkuilen Trump-type
Borsato-types stellen anderen meestal
op de 1e plaats en proberen altijd te voorkomen dat de gevoelens
van anderen gekwetst raken. Dit levert vaak een tweestrijd op,
omdat ze zichzelf vaak voorbijlopen, ze vaak over het hoofd
worden gezien of dat er geen rekening met hùn gevoelens wordt
gehouden. Borsato-types vinden het lastig om kritiek te krijgen
waar andere mensen bij zijn. Hierdoor zal het Borsato-type het
contact gaan mijden. Maar ook kritiek geven zal het Borsato-type
niet snel doen. Mensen met een Borsato-type komen voor
sommige andere types soms aarzelend en langzaam over. Dit
komt omdat ze eerst meer (sociale) details nodig hebben voordat
ze een beslissing kunnen en willen nemen.

Hoe zet je dit in
Borsato strategie #1: Het zou goed zijn om te leren feedback te
geven om zo meer voor jezelf op te komen.
Het zou ze goed doen om directe en eerlijke feedback aan
anderen te geven. Zij zouden moeten leren de eigen ideeën
standvastig naar voren te brengen en het risico te nemen dat
anderen het niet met hen eens zijn. Het geeft je niet alleen meer
rust, maar het zorgt ook voor een gelijkwaardige relatie.
Borsato strategie #2: Zorg goed voor jezelf!
Borsato-types zijn bereid heel veel te doen voor anderen.
Maar dit levert soms irritaties op bij zichzelf omdat ze zichzelf op
nummer 10 zetten. Zeg niet direct “ja” tegen alles. H
Zeg
in plaats
oofd
stuk
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daarvan “ik denk er even over na”. Dan kun je namelijk
= e n voors
ergi
e
en tegens afwegen en een eerlijk antwoord geven. Welke je níét
hoeft uit te leggen. Doe dit in al je relaties. Er zijn veel manieren
om goed voor jezelf te zorgen, leer die!
info@hendriks-co.nl
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Borsato strategie #3: Plan 1x in de week een moment
om te bespreken wat er niet werkte die week in de relatie.
En vraag om een suggestie om het op te kunnen lossen. Ga om de
beurt en luister alleen, het is geen discussie of vragenuurtje. Het is
gewoon iets wat niet werkte voor de ander… daar hoef je niks mee.
Wel zo fijn voor het Borsato-type. Hiermee creëer jij binnen een
paar minuten een veilige omgeving waarin je partner zich heel
prettig voelt.
Borsato strategie #4:
Laat dingen die niet 'van jou' zijn, vooral bij de ander.
Je hebt de neiging om dingen zwaar te maken,
ze heel persoonlijk te nemen. Maar heel veel
dingen zijn niet ‘van jou’, maar van een
ander. Laat het ook daar.

Borsato- type Little Voice strategie:
Werk aan jouw “little voice” dat anderen je niet aardig vinden. Dat
doen ze zeker wel. Ook al lijkt het soms bot, koud of te
onpersoonlijk aan de andere kant… Vraag door, vraag aan de
ander of ze je wilden kwetsen. Vraag naar de intentie van de
ander. Dan zul je meestal horen dat die niet ver van die van jou
Hoo
fdstu
afligt. 95% van het succes van je relatie zit in het leren
beheersen
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Borsato’s kracht:
>> Werkelijk geven om anderen
>> Precies weten wat er speelt in de relatie
>> Natuurlijke drive om relaties goed te hebben & houden
Borsato’s valkuilen:
>> Te aardig soms
>> Oncomfortabel in grote groepen
>> Hunker naar erkenning
Aanbevolen aandachtsgebieden voor Borsato-types:
>> De angst overwinnen dat anderen je niet aardig vinden
>> Leren om néé te zeggen
>> Feedback durven geven

info@hendriks-co.nl
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Het belangrijkste in jouw relatie

3.1 Let op de "Little voices"
Bottomline is dat je elk Relatie Type kunt
inzetten als je wilt en het nodig hebt. Ja je
bent beter in bepaalde dingen. Focus daar ook
op: oefen het, polijst het, herhaal het en je valkuilen worden
vanzelf minder en minder. Onthoudt dat het belangrijkste in jouw
relatie jouw “little voices” zijn. Stel jezelf vragen als “wat was mijn
aandeel in deze irritatie/ ruzie?” Of “wat kan ik hiervan leren?”.
“Wat zou ik de volgende keer anders willen doen?” Als je jouw
“little voices” kunt controleren, dan heb je al een heel groot deel
gewonnen in je relatie.

3.2 BONUS: Oefening - hoe behaal je overeenstemming
Hoe krijg je nou overeenstemming in je relatie i.p.v. steeds
concessies te moeten doen? Daarom tot slot deze oefening voor
alle relatietypen. Als je in de situatie bent dat je beiden een
mening hebt die net anders is dan die van jouw partner, doe dan
volgende oefening:
> Vertel jouw standpunt en de bijbehorende positieve punten
aan je partner. Je partner doet hetzelfde en vertelt zijn/haar
standpunt en de positieve punten.
> Daarna wisselen jullie van standpunt. En dan ga je om de beurt
je "nieuwe" standpunt vertellen en ga je je inleven in dat
"nieuwe" standpunt. Dat ga je vol enthousiasme aanbevelen
inclusief de positieve punten. En je partner gaat er natuurlijk
tegenin vanuit zijn "nieuwe" standpunt en is het er niet mee
eens.
> Daarna draai je de rollen om en gaat jouw partnerHzijn
o o f d"nieuwe"
stuk
relat
1
i
e
s
standpunt vertellen een aanbevelen en jij bent het daar
= en
ergi
e
“natuurlijk” niet mee eens vanuit jouw "nieuwe" standpunt.
Je zult zien dat je je ineens veel beter kunt inleven in beide
kanten van het verhaal en dat je daardoor ook makkelijker tot een
oplossing komt die voor beiden werkt.
info@hendriks-co.nl
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Het jou relat

p e de Relatie Typen hebt ontvangen, met daarbij
t yover
de nodige tips & tricks. Je zult tijdens het lezen best
wel een aantal AHA momenten hebben ervaren. Ga er
in ieder geval mee aan de slag en ervaar de hogere energie.
Wanneer je er niet uitkomt en dit in de praktijk lastig vindt om te
toe te passen, neem dan gerust contact met me op. Ik vertel je
welke mogelijkheden ik heb om jou te helpen.
am
a
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PS: Herken je dit in je relatie?

Hoofd

PS H

stuk 4

erken
Heb je na het lezen en opvolgen van de
je d
relatie it in je
?
tips uit het e-book toch nog moeite met het
vinden van balans samen? En herken je het
volgende in je relatie? Jullie hebben het samen
wel goed, maar:
• je mist de passie,
• je hebt het gevoel dat je relatie STIL staat,
• je doet alles op de automaat,
• je ervaart minder plezier in je relatie zoals eerst,
• je wil graag meer uit je relatie halen,
• je vraagt je soms af hoe het zou zijn als je alleen/gescheiden was?

STOP dan nu met wat je aan het doen bent
en lees verder wat er MOGELIJK is voor jou!
Ik weet uit ervaring dat een succesvolle en gepassioneerde
relatie onderhouden (in combinatie met voor kinderen zorgen,
een succesvol bedrijf runnen, sporten, gezond eten en met
vrienden leuke dingen onderhouden etc.) niet gemakkelijk is.
Daarom heb ik het online BOOST JE RELATIE PROGRAMMA
ontwikkeld.
info@hendriks-co.nl
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Het BOOST JE RELATIE programma:
Waarmee ik jou ga helpen:
• Zorgen dat jij de beste versie van jezelf wordt en daardoor
weer een liefdevolle relatie hebt.
• Zorgen dat de passie weer terug in jouw relatie komt, met
de vlinders zoals die er in het begin waren.
• Effectief alles te combineren en te plannen.
• Een stevige basis te leggen met een goed toekomstplan.
• Je krijgt simpele tools waarmee je alle situaties in je leven
makkelijker aan kunt.
• Jou de juiste mindset geven om dit allemaal te kunnen
doen, zodat jij jouw gewenste RESULTATEN en DOELEN
behaalt.
Hoe ik dit doe is:
• Door een combinatie van 8 weken online coaching &
training.
• Door een effectief plan van aanpak.
• Door een andere mindset te creëren.

Wil je eerst meer informatie over het
programma, kijk dan op mijn website
www.hendriks-co.nl of stuur een mail
naar caty@hendriks-co.nl.

Mee
w

r

?
n
e
t
we

op
l
Kijk iks-co.n
ndr
e
h
.
ww

Schrij

f je in

!
BOOS
T JE R
ELATI
succe
E
s
online vol 8 weke !
n
progr
amma

