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Vragen over je relaties

Probeer de mate waarin de zinnen op jou van toepassing zijn zo eerlijk mogelijk een cijfer te 
geven:
1 = niet van toepassing
2 = een beetje van toepassing
3 = in behoorlijke mate van toepassing
4 = in grote mate van toepassing

• Ben je in de eerste plaats loyaal en trouw aan jezelf?
• Durf je je warmte vorm te geven in contact met anderen?
• Welke normen heb je zoal ten aanzien van relaties?
• Vraag je anderen wel eens wat je nodig hebt?
• Wanneer je je onvrij voelt, breng je dat dan ter sprake?
• Voel je je onafhankelijk van de goedkeuring van iemand anders?
• Neem je je verantwoordelijkheid op je voor je eigen ontwikkeling?
• Ben je dankbaar voor de relaties die je hebt?
• Vind je het fijn wanneer een ander gelukkig is?
• Vind je het fijn als je ziet dat een ander tot zijn recht komt?
• Vind je het fijn om spontaan te zijn, ook al moet een ander daaraan wennen?
• Voel je in het contact ruimte voor hakkelen en stotteren, vallen en opstaan?
• Kun je zien dat wat je in een ander niet fijn vindt ook in jezelf zit?
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Vragen over je belangrijkste relatie

• Welke kwaliteiten moet iemand voor jou hebben om verliefd op diegene te worden? In hoe-
verre zijn dat je eigen uitdagingen of je eigen kernkwaliteiten?*

• Heb je het gevoel dat de ander positief staat tegenover jouw ontwikkeling?
• Heb je het gevoel dat jullie allebei volledige verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven 

en voor je eigen geluk?

* Daniel Ofman, Hé, ik daar…?!



coachopdrachten, serie 4 44

Schenken en ontvangen

Het is een levenskunst om persoonlijk de balans in de gaten te houden tussen schenken en 
ontvangen. Maak daarom eens een zo lang mogelijke lijst van dingen die je wilt ontvangen en 
dingen die je wilt schenken. Luister daarbij goed naar je behoeften, gevoelens en verlangens.
 Het is verstandig om wat je wilt ontvangen ook te communiceren met de relevante anderen 
en deze dingen in de eerste plaats aan jezelf te schenken. Want je blijft allereerst verantwoorde-
lijk voor je eigen gevoelens, emoties, behoeften en verlangens.



over relaties (in werk en privé) 45

Mijn elementenvierhoek in relaties

Mensen kunnen in extreme mate verschillen qua elementenvierhoek. (Zie voor meer over de 
elementenvierhoek serie 1 van de coachopdrachten.) Dat kan grote gevolgen hebben voor de 
manier waarop ze zich gedragen, waarop ze denken, interpreteren en ervaren. Taalgebruik, 
toonzetting en de hele manier van communiceren kan aanzienlijk verschillen. In organisaties 
heeft men soms specifieke voorkeuren voor bepaalde types mensen, terwijl de organisatie of een 
afdeling daarbinnen juist daardoor wordt verzwakt. Wanneer de verschillende types worden 
gezien als welkome aanvullingen op elkaar, kan het feest der verschillen worden gevierd.
 Maar het is soms wel wennen, zo’n geheel andere elementenvierhoek. Zowel privé als op het 
werk kun je zomaar geconfronteerd worden met pijnlijke aanvaringen. Je voelt je niet gezien of 
begrepen, je voelt je in je kwaliteiten niet gerespecteerd, of de ander handelt niet adequaat of 
fair genoeg naar jouw gevoel… er kan van alles aan de hand zijn, tot extreem pijnlijke situaties 
aan toe.
 Dan kan het verhelderend zijn om een elementenvierhoek te tekenen van de ander (wanneer 
je de ander niet wilt vragen om dit zelf te doen!) en die vervolgens te plaatsen naast die van 
jezelf. In de overdenking van de verschillen kun je je afvragen welke aandacht en welk gedrag 
van jou in die situatie gewenst is, en wat voor jou tot nu toe nog niet echt eigen was. De ander 
kan je immers uitdagen om een bepaald element of een combinatie van elementen meer toe te 
laten in jezelf dan je tot nu toe had gedaan.
 Zo bezien is een relatieprobleem een uitdaging om bepaalde kwaliteiten (verder) te ontwik-
kelen, en innerlijke hindernissen in jezelf te overwinnen, los te laten of te transformeren.

1. Je levenspartner
Op basis van je ervaring met je eigen elementenvierhoek zou je nu ook kunnen proberen om een 
elementenvierhoek van je levenspartner te maken. Je zou daarover met hem of haar een gesprek 
kunnen hebben, maar liefst nadat je hem of haar eerst naar aanleiding van je instructie een 
eigen elementenvierhoek hebt laten maken. Daarna kan een interessante uitwisseling ontstaan 
over de verschillen tussen deze twee. Omgekeerd kan je partner ook een elementenvierhoek 
van jou maken. Interessant om de vier elementenvierhoeken met elkaar te vergelijken. Dan kan 
meer begrip ontstaan voor elkaars verschillen, aanvullingen op elkaar en eventuele knelpunten 
of allergieën in de communicatie. Denk bij het maken van elementenvierhoeken over anderen 
of culturen aan de volgende sleutelbegrippen.
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Vuur: Lucht: Water: Aarde:

Verlangens

Scheppingskracht

Gevoelde missie

Passie

Plezier

Moed

Inspiratie

Koerszoeking

Speelsheid

Vitaliteit

Drijfveren

Warmte

Zelfwaardering

Emotionaliteit

Hartstocht

Krachtbron

Creativiteit 

Intuïtie

Bewustzijn

Overzicht

Verklaren

Levensfilosoof

Visieontwikkeling

Zelfreflectie

Mobiele geest

Verbeelding

Denkkracht 

Essenties verwoorden

Verwoording

Idealen

Levenswijsheid

Creatieve Intentie

Betekenisgeving

Strategisch denken

Visiefacilitering

Theorievorming

Betrokkenheid

Samenwerking

Afstemming

Schenken

Ontvangen

Grenzen aanvoelen

Tact en diplomatie

Flexibiliteit

Liefde vorm geven

Openheid

Oprechtheid

Vriendjes maken

Netwerken

Ontroering

Gevoelens delen

Aanpassing

Faciliterende cultuur

Talentfacilitering

Doelgerichtheid

Zorg voor lichaam

Verantwoordelijkheid

Geldbeheer

Ruimte innemen

Grenzen bewaken

Geduld

Rust en ontspanning

Dienstbaarheid

Vorm geven

Succes 

Handige vaardigheden

Liefde voor de natuur

Orde en structuur

Bijdrage → organisatie

Bijdrage → samenleving

Manifestatiekracht

Oog voor details

Regels en procedures

Aarde
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2. Je beste vriend(in)
Hoe denk je dat de elementenvierhoek van je beste vriend of vriendin eruitziet? Je zou daar-
over met hem of haar een gesprek kunnen hebben, maar liefst nadat je hem of haar eerst naar 
aanleiding van je instructie een eigen elementenvierhoek hebt laten maken. Daarna kan een 
interessante uitwisseling ontstaan over de verschillen tussen deze twee elementenvierhoeken. 
Omgekeerd kan hij of zij ook een elementenvierhoek over jou maken. Interessant om de vier 
elementenvierhoeken met elkaar te vergelijken. Dan kan meer begrip ontstaan voor elkaars 
verschillen, aanvullingen en eventuele knelpunten of allergieën in de communicatie.

3. De cultuur van je gezin van herkomst
Het is interessant om na te gaan hoe de cultuur van je gezin van herkomst was en hoe je dat als 
kind ervoer, gelet op je eigen elementenvierhoek. Een aantal aspecten uit je eerste levensperio-
des kan worden verklaard door vergelijking van de elementenvierhoeken.

4. Je vader
Hoe was je vader toen je klein was? Hoe groot waren de verschillen tussen jullie elementenvier-
hoeken? Was hij in staat om je kwaliteiten te onderkennen, te zien of te waarderen?

5. Je moeder
Hoe was je moeder toen je klein was? Hoe groot waren de verschillen tussen jullie elementen-
vierhoeken? Was zij in staat om je kwaliteiten te onderkennen, te zien of te waarderen?

6. Je elementenvierhoek in je privétijd
In de praktijk blijkt dat mensen zich tijdens hun werk vaak van een andere kant laten zien dan 
in privétijd. Dat is niet vreemd, omdat elke omgeving andere eisen stelt. Hier kun je je elemen-
tenvierhoek samenstellen zoals je bent en zoals je je voelt in je privétijd.

7. Je elementenvierhoek tijdens je werk
In de praktijk blijkt dat mensen tijdens hun werk zich vaak van een andere kant laten zien dan 
tijdens de privétijd. Dat is niet vreemd, omdat elke omgeving weer andere eisen stelt. Hier kun 
je je elementenvierhoek samenstellen zoals je bent en zoals je je voelt tijdens je werk.

8. De elementenvierhoek van de cultuur van je organisatie
Hier kun je de elementenvierhoek samenstellen als weergave van de cultuur van je organisatie. 
Interessant om deze te vergelijken met die van jezelf.

9. De elementenvierhoek van een collega, leidinggevende of medewerker
Hier kun je de elementenvierhoek samenstellen van een collega, leidinggevende of medewerker 
aan wie jij zelf leidinggeeft, met wie de werkrelatie als problematisch aanvoelt.

Wat zijn je ontwikkelingsverlangens en uitdagingen die naar aanleiding van bovenstaande ele-
mentenvierhoeken in vergelijking met je eigen elementenvierhoek naar voren zijn gekomen?

NB: In het ontdekken van valkuilen en uitdagingen in een relatie (zowel in werk als privé) is 
het verhelderend om ook van beiden de ennea grammatische handtekeningen naast elkaar te 
leggen. Actuele relationele vraagstukken zijn doorgaans snel te traceren, maar ook wat beide 
partijen, los van elkaar, te leren hebben.
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Vragen over je energie

• Waardoor verlies je energie? Wie of wat zuigt je leeg op privégebied? Maak een zo lang mo-
gelijke opsomming.

• Van wie of waarvan krijg je energie? Wat voedt jou? Maak een zo lang mogelijke opsomming.
• Wat ga je doen om te voorkomen dat je energie blijft verliezen? Welke grenzen ga je stellen? 

Of met wie moet je eens openlijk gaan praten?
• Wat ga je doen om jezelf meer te ‘voeden’? Welke activiteiten begin je dan? Met welke mensen 

wil je meer contact?
• Hoe creëer je een goede balans tussen schenken en ontvangen in je contacten?
• Hoe breng je een en ander ter sprake?
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Oordelen terugnemen

Het gaat hier om een oefening van Arjuna Ardagh,* die als volgt gaat. Spreek met je partner of 
met een vriend of vriendin af dat je elk waardeoordeel over een ander zult terugnemen door er 
de woorden ‘net als ik’ aan toe te voegen:
• Hij is ongelofelijk arrogant… net als ik.
• De Dalai Lama is heel wijs… net als ik.
• Je hoort niet echt wat ik zeg… net als ik.

Probeer dit drie weken lang regelmatig te doen.

* In het boek De translucente revolutie.




