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VOORWOORD	
 

In de zomer 2016 zat ik op het centrale pleintje van Grazalema in Andalusië 
samen met mijn kinderen wat te drinken. Het was warm, 38 graden Celsius. 
Ik genoot van een koele Gruzcampo en overdacht mijn leven in Nederland, 
terwijl mijn kinderen druk waren met het vangen van Spaanse Pokemons. 
Wederom gescheiden van m’n vrouw met vakantie, zo veel relatietherapieën 
verder. Terwijl ik dagelijks bezig was en ben met organisaties beter door 
mooier te maken.  
 
Schoonheid speelt een belangrijke rol in ons leven. Dagelijks hebben we, 
vaak onbewust, tal van schoonheidservaringen zoals het genieten van een 
goed gesprek, de lach van je kind of van een toneeluitvoering. Schoonheid is 
immers de hele dag om ons heen. Schoonheidsbeleving, zelfs onbewust, is 
fijn, maakt ons blij en kleurt ons leven. 
In 2014 promoveerde ik op een onderzoek naar schoonheidservaringen in 
werk en organisaties. En ik toonde aan dat de vele principes uit de esthetica 
en ontwerpdisciplines zoals architectuur en de kunsten ook van toepassing 
zijn op de ontwerpdisciplines van organisatie- en arbeidsontwerp. Organisa-
ties die aandacht geven aan stimuli zoals autonomie, leren, samenhang der 
dingen of de identificatie met doelen en waarden, vergroten de kans op posi-
tieve esthetische ervaringen bij medewerkers. Positieve esthetische ervarin-
gen blijken vervolgens een sterke positieve invloed te hebben op werkple-
zier, ziekteverzuim, het gevoel van eigenaarschap en trots bij deze medewer-
kers. Mooi draagt bij aan goed. Mooie organisaties presteren goed.  
 
Op dat warme pleintje in Grazalema overdacht ik mijn relatie en vroeg me-
zelf af wat een mooie relatie eigenlijk inhoudt.  Als één van mijn stellingen 
bij mijn proefschrift stelde nota bene ik het volgende: ‘To increase the 
chance of a relationship with many aesthetic experiences, it is wise first to 
discuss whether there is sufficient congruence of personal values and goals’. 
En uit mijn onderzoek bleek dat vele medewerkers in belangrijke mate 
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schoonheid ervaren in de dagelijkse relatie en tijdens samenwerking met col-
lega’s. Schoonheid tussen mensen, als effect van interactie. Als iemand iets 
zinnigs moest kunnen zeggen over schoonheid in relaties, zou ik dat wel 
moeten zijn, bedacht ik me daar in mijn eentje op dat pleintje in Spanje. 
 
En na dat inzicht ontwikkelde ik in korte tijd de zogenaamde Aesthetic Rela-

tionship Therapy (ART), die in vijf stappen en ruim 20 opdrachten beschrijft 
hoe te werken aan relatieschoonheid. Daar waar de meeste relatietherapieën 
zich focussen op het verleden, op vaak pijnlijke oorzaken, richt ART zich op 
het mogelijke, op de toekomst, op het positieve wat zou kunnen. Kenmer-
kend van deze therapie, of eigenlijk methode of handleiding, is de toepassing 
van de principes van de esthetica, design thinking en van affectieve betrok-
kenheid op relaties. Waarbij vanuit een collectief idee van partners over hun 
relatie en vanuit positiviteit (immers, wie is er tegen schoonheid?)  de eigen 
relatie wordt vorm gegeven.   
Ik hoop dat deze methode ook voor jou en jullie bruikbaar is en veel relatie-
schoonheid oplevert. Maak er wat moois van! 
 

 

Bunnik, zomer 2017 
Steven de Groot
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1. IN	5	STAPPEN	NAAR	RELATIESCHOONHEID	
 
Het denken in termen van relatieschoonheid is gebaseerd op een aantal princi-
pes en theorieën over affectieve gebeurtenissen en affectieve betrokkenheid, 
waarderend onderzoeken (appreciative inquiry), design thinking en de esthe-

tica. De belangrijke principes die de basis vormen voor de Aesthetic Rela-

tionship Therapy (ART) zijn die affectieve gebeurtenissen en appreciative in-
quiry. De principes van de esthetica belicht ik in hoofdstuk 3.  
 
Affectieve gebeurtenissen  
Affectieve gebeurtenissen vormen de basis van de zogenaamde Affective 

Events Theory. Deze theorie gaat er van uit dat mensen een relatie hebben zo 
lang deze relatie hen positieve ervaringen biedt. Omdat ze waarde hechten aan 
deze ervaringen en ze verwachten deze ervaringen te continueren. Affectieve 
ervaringen vinden plaats tussen mensen in een context, de omgeving. De ken-
merken van deze mensen, jullie, en die van de omgeving zijn bepalend voor de 
kwaliteit van de affectieve ervaringen, het aantal en de frequentie. Men ervaart 
(positieve) affectieve ervaringen tijdens interactie met elkaar, wat leidt tot een 
wederzijdse affectieve betrokkenheid als vorm van verbondenheid.  
Affectieve ervaringen ontstaan als gevolg van een interactie tussen stimulus 
(object) en waarnemer (subject), waarmee verondersteld wordt dat  affectieve 
ervaringen deels voortkomen uit kenmerken van de stimulus (de partner). Om-
dat esthetische ervaringen in belangrijke mate als affectieve ervaringen be-
schouwd kunnen worden en het vakgebied van de esthetica door de eeuwen 
heen ons ruime theoretische inzichten heeft verschaft, baseer ik me verder in 
sterke mate op theorieën van de esthetische ervaring en in de toepassing hier-
van binnen het gedachtegoed van design thinking, ontwerp-denken. Eigenlijk 
gaat het dus over de sterke bijdrage van esthetische ervaringen aan affectieve 
verbondenheid met hetgeen dat die esthetische ervaringen veroorzaakt.  
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Waarderend onderzoeken 
Een belangrijk tweede kenmerk van de Aesthetic Relationship Therapy is de 
positieve benadering van een relatie. Daar waar de meeste relatietherapieën 
zich focussen op het verleden, op vaak pijnlijke oorzaken, richt ART zich zo-
als gezegd op het mogelijke, op de toekomst, op het positieve wat zou kunnen. 
Deze benadering vindt zijn roots in het gedachte goed van Appreciative In-

quiry (AI). AI - letterlijk waarderend onderzoeken - is een aanpak voor orga-
nisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats 
van wat er verkeerd gaat. Het verlegt de focus van verleden, van problemen en 
verschillen, van ontkennen, klagen en kritiek geven naar een perspectief van 
een veranderingsproces gericht op overeenkomsten, leren en waarderen van 
elkaar en het creëren van een toekomst. Dat perspectief vertaalt zich in acties 
en initiatieven, waarin mensen de volle verantwoordelijkheid voor de toe-
komst van hun organisatie en die van zichzelf nemen. Waarderend onder-
zoeken van je relatie betekent in dit geval het ervaren, vormgeven en waarde-
ren van de esthetische waarde van je relatie. Waarbij je je richt op wat jullie 
beiden mooi vinden. 
 
ART is dus een methode die op een positieve wijze (appreciative inquiry) af-
fectieve verbondenheid tussen twee mensen nastreeft, door gebruik te maken 
van het gedachtegoed en de principes van design thinking en de esthetica. Te-
zamen is ART daarmee een rijke en unieke benadering om te werken aan rela-
ties. 
 
Design Thinking 
Tenslotte baseert ART zich sterk op het ontwerp-denken, populair ook wel de-

sign thinking genoemd. Dit ontwerp-denken behandel ik uitgebreid in hoofd-
stuk 3. Maar het belang voor relatieschoonheid is de stap van het leren ontwer-
pen van een fictieve gewenste relatie (met behulp van een ontwerpredenering 
én via de kenmerkende stapjes van inleven, definiëren, scheppen, prototypen 
en testen), jullie droomrelatie met specifieke esthetische kwaliteiten. Die jul-
lie, op het moment dat jullie daar allebei schoonheid in ervaren, beetje bij 
beetje toelaten en toepassen in jullie dagelijkse levende relatie. De mooiste as-
pecten uit jullie relatieontwerp geef je langzaam vorm en voeg je toe aan je 
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werkelijke relatie. Twee werkelijkheden - een idee of ontwerp en realiteit, 
twee werelden van relaties - die zich op den duur vermengen tot één.  
 
Organisatieschoonheid als inspiratie 
Bij deze methode, ART, baseer ik me grotendeels op de theorieën en empiri-
sche data van mijn promotieonderzoek naar organisatieschoonheid (organi-

zational aesthetics). De legitimatie hiervoor zoek ik in de sterke parallellen 
tussen organisaties en relaties en wel de volgende.  
Allereerst is een relatie te beschouwen als een vorm van organisatie, ook tus-
sen twee mensen, een mini-organisatie. En is anderzijds een organisatie te be-
schouwen als een relatie(s) tussen individuen. Sterker nog, wat is een organi-
satie meer dan deze relatie? Net als in een organisatie is binnen een relatie in 
meer of mindere mate sprake van een vorm van cultuur, van structuur, een 
strategie en van een systeem (zoals afspraken, verdeling van taken en verant-
woordelijkheden enzovoort).  
Verder baseer ik mijn theorievorming over organisatie-esthetiek in sterke mate 
op de zogenaamde Affective Events Theory (AET) die evengoed gebruikt kan 
worden voor esthetische ervaringen binnen relaties. Ditzelfde geldt voor de 
theorie over de personal-organization-fit (P-O-fit), in het bijzonder die van af-

fective commitment. Die stelt dat mensen (affectief) verbonden zijn aan een or-
ganisatie, aan de relatie tussen mensen, op basis van een positief gevoel van 
identificatie met, gehechtheid aan en betrokkenheid bij de organisatie.  
 
Dan de parallellen met de directe uitkomsten van mijn onderzoek. Schoonheid 
in organisaties wordt in sterke mate in contact met en samenwerking tussen 

collega’s ervaren. Ik kan geen sterk argument bedenken waarom dat ook niet 
tussen mensen buiten organisaties zal plaats vinden.  
Tenslotte de door mij gedefinieerde kenmerken van mooie organisaties: identi-
ficatie, samen & interactie (samenspel), ontdekking, coherentie en voltooiing. 
Ook deze kennen lijken nauwe overeenkomsten te vertonen met de ervaring 
van relatieschoonheid. Ik werk deze uit in hoofdstuk 4. 
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Geen psychologische basis, geen therapie 
Nadrukkelijk wil ik vermelden dat ART zich dus niet baseert op psycholo-
gische theorieën, anders dan de wetenschappelijke achtergrond van de estheti-
sche ervaring, die zich voor een groot deel ook in de psyche afspeelt. Bewust 
heb ik ook geen psycholoog of theorieën uit de psychologie geraadpleegd om 
ART zuiver te houden. ART is dus geen therapie en je gaat niet in therapie! 
ART is een alternatief voor relatietherapie. Aan de hand van dit boek leer je 
belangrijke principes toe te passen uit de esthetica, design thinking en affec-
tieve betrokkenheid in je relatie, waarmee je zelfstandig en met je partner op 
een positieve wijze kan werken aan jullie relatieschoonheid. 
 
 

In 5 stappen werken aan relatieschoonheid  
Het werken aan relatieschoonheid bestaat uit een proces van 5 stappen, die sa-
men de Aesthetic Relationship Therapy vormen. Deze 5 stappen zijn de vol-
gende:  

1. Bewust worden van je relatie als idee  
2. Bewust worden van relatieschoonheid 
3. Ontwerpen van je relatie 
4. Ontwikkelen: vormgeven van je relatie 
5. Borgen en bewaken van schoonheid in je relatie.  

 
Voor de stappen van ontwerpen en ontwikkelen, de kern van ART, benut ik de 
stappen uit het ontwerp-denken, namelijk die van inleven, definiëren, schep-
pen (tezamen ontwerpen), prototypen en testen (tezamen ontwikkelen).  
Deze 5 stappen vormen het proces van werken aan relatieschoonheid en zou-
den tevens de onderwerpen en volgorde van de gesprekken van de therapie 
kunnen zijn zoals ik in dit boek beschrijf. In de komende hoofdstukken licht ik 
deze stappen stuk voor stuk toe. 
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2. BEWUST	WORDEN	VAN	RELATIE	ALS	IDEE		
 

De eerste stap van het proces van werken aan relatieschoonheid is die van be-
wustwording. Bewustwording is belangrijk om te ervaren, te voelen en marke-
ren waar je op dit moment staat. Deze stap richt zich allereerst op het bewust 
worden van de mogelijkheid je relatie als idee of ontwerp te beschouwen. Om 
vervolgens te leren wennen aan het perspectief van schoonheid van je relatie. 
Deze stap van bewustwording, het primen en framen, is nodig om de stappen 
van ontwerpen en ontwikkelen te kunnen maken. 
Voordat ik deze stap uitwerk in dit hoofdstuk vraag ik je om je huidige relatie 
te waarderen op een schaal van 1 tot 10. Hoe mooi vind je die? Bespreek de 
individuele waarden met elkaar - zonder deze hierna aan te passen - en schrijf 
deze ergens op inclusief de datum.  
 
Relatie als design 
Object-subject  
We zijn gewend een relatie te beschouwen als iets van twee mensen. Natuur-
lijk is dat ook zo, maar ik beschouw een relatie als iets tussen twee mensen. In 
eerste instantie was er waarschijnlijk iets, zoals een sterke aantrekkingskracht 
tussen jou en je partner, tussen twee subjecten, en is langzamerhand een relatie 
ontstaan. Je bent geen relatie, je hebt, jullie hebben, een relatie. Je hebt geen 
partner, maar je hebt een relatie met elkaar. In de situatie van een relatie van 
twee mensen is er sprake van een subject-subject-constructie. Ik noem dit een 
loutere ontmoeting tussen subject en subject van de emotiegedreven mens die 
niet op zoek is naar argumenten, maar enkel naar emoties.  
Een andere mogelijkheid is om de relatie te beschouwen tussen twee mensen, 
waardoor een subject-object-subject-constructie ontstaat. Door deze wijze van 
kijken naar een relatie, als een object van je houding, handeling en emotie be-
schouwen en begrijpen we elkaar door de voorstellen wat we van en met el-
kaar hebben als we ons gedrag proberen te rechtvaardigen en te beïnvloeden. 
Als object van onze persoonlijke reacties. In dat geval is een relatie vooral een 
idee of een concept, ten dele buiten onszelf. Hoewel ook uniek en van onszelf 
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Opdrachten stap 1: bewust worden van relatie als idee 

1. Waardeer je huidige relatie op een schaal van 1 tot 10. Bespreek de in-
dividuele waarde met elkaar - zonder deze hierna aan te passen - en 
schrijf deze ergens op inclusief de datum.  
 

2. Het denken in termen van je relatie als idee, als ten dele maakbaar de-
sign van een construct tussen jullie, is waarschijnlijk nieuw voor jul-
lie. Bespreek met elkaar hoe jullie hier beiden tegen aan kijken. Hoe 
ervaren jullie de voor- en nadelen van dit denken? 
 

3. Bespreek met elkaar welke metafoor geschikt is voor jullie relatie, zo-
als een huis, een jas om je heen, een brug, een spel of een proces. Be-
denk eerst de belangrijkste 3-4 kenmerken. Ideeën voor metaforen 
ontstaan dan vaak vanzelf.   
 

4. Bespreek met elkaar de verschillen tussen een goede relatie en een 
mooie relatie. Welke relatie zou je het liefste willen? En wat kenmerkt 
een mooie relatie dan (3-4 kenmerken)?  

 
 
 
 
 	

BELANGRIJKSTE INZICHTEN STAP 1 

1. Een relatie is een construct, een idee, van en tussen twee men-

sen. 
2. Mooie relaties zijn waarschijnlijk ook goede relaties, maar niet 

alle goede relaties zijn mooie relaties. 
3. Je relatie is ontstaan, zonder ‘ontwerpcriteria’, MAAR  
4. Je relatie is ook ontwerp- en vormbaar. 
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3. BEWUST	WORDEN	VAN	RELATIESCHOONHEID		
 

Een tweede stap van bewustwording is het ervaren van schoonheid in je rela-
tie, relatieschoonheid. Zoals ik beschreef in het hoofdstuk over esthetica heb-
ben we dagelijks tientallen esthetische ervaringen, veelal onbewust. Ook met 
betrekking tot je relatie ervaar je dagelijks schoonheid. Eeuwen geleden heb-
ben filosofen als Plato en Plotinus en later Kant, Hume en Hegel zich gebogen 
over het onderwerp schoonheid. De term 'esthetica' is in 1753 geïntroduceerd 
door de Duitse filosoof Baumgarten. Esthetica is afgeleid van het Griekse 
´aisthanomai´, wat perceptie door de zintuigen betekent. Esthetica gaat daar-
mee over menselijke emoties. 
 
Proces van esthetische waarneming  
Eenvoudig gesteld kun je zeggen dat een esthetische ervaring plaatsvindt door 
de interactie tussen het object en de waarnemer (subject), beide met hun spe-
cifieke kenmerken, in een omgeving die eveneens van invloed is op het esthe-
tische proces. Wanneer onze zintuigen een object waarnemen, een stimulus, 
begint een esthetisch proces van observatie, interpretatie en beoordeling. We 
noemen dit een esthetische ervaring. Een waarnemer (subject) reageert eerst 
op een stimulus (object) door perceptuele analyse (wat neem ik waar?). Ver-
volgens vindt er in de hersenen binnen  een fractie van een  seconde de stap-
pen  van  impliciete geheugenintegratie plaats (herken ik dit?), wordt het ob-
ject gecategoriseerd (expliciete indeling op basis van inhoud en stijl; waar 
hoort dit bij?), wordt het geïnterpreteerd en komt de waarnemer tot een evalu-

atie (wat vind ik ervan en wat doet het me?). Deze evaluatie resulteert in een 
esthetisch oordeel (gradatie van mooi tot lelijk) en een emotionele impact 
(doet me niets versus raakt me erg). Oordeel en impact samen leiden tot een 
emotie, zoals enthousiast of saai. 

Wat onderscheidt een esthetische ervaring dan van andere ervaringen? Aller-
eerst verloopt het via de stappen van het genoemde esthetische proces. Verder 
is een esthetische ervaring belangeloos. We streven er verder niets mee na zo-
als winst. Mooi is gewoon mooi. Ten derde ontstaat een esthetische ervaring 
mede als gevolg van de herkenning of het toedichten van (een combinatie van) 
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beeld een specifieke periode uit de schilderkunst ertoe vaak leidt dat schilde-
rijen uit die periode positiever (esthetisch) worden beoordelen. 
 
Tenslotte beïnvloeden omgevingsfactoren, de context, onze esthetische erva-
ringen zoals de hoeveel tijd om waar te nemen en de aanwezigheid van andere 
stimuli die esthetische ervaringen of andersoortige ervaringen veroorzaken. In 
geval van jullie relatie spelen er dagelijks nog allerlei andere zaken die tijd op-
slurpen zoals je werk, jullie kinderen, hobby’s enzovoort waardoor het bewust 
ervaren van je relatie - laat staan het werken aan je relatie  - er soms bij in 
schiet. Ken je het gevoel dat je plotseling emotioneel reageert bij het horen 
van een liedje over liefde of het eindigen daarvan of bj het kijken naar de vele 
televisieprogramma’s over liefde? Dat je plotseling zit te huilen in de auto bij 
het luisteren naar een tekst? Dat komt omdat je bewust bent van de situatie 
waarin je verkeert. Je hebt aandacht voor het onderwerp, je staat er voor open 
en bent er mee bezig, terwijl die liedjes of programma’s je eerder niet zoveel 
deden. Besef van schoonheid (bewustzijn) is de essentie van en voorwaarde 
voor het ervaren van schoonheid.  

 

Esthetische waarde van jezelf, van je partner en van je relatie 
Wat begon met aspecten van elkaar aantrekkelijk te vinden, waardoor je rela-
tie is ontstaan, ben je misschien ook mooie aspecten van je relatie gaan erva-
ren. Om de bewustwording daarvan te vergroten, om deze weer terug te halen, 
helpt het door jezelf en elkaar te vragen wat je mooi vindt aan jezelf, aan de 
ander en aan de relatie. Door te redenen in termen van de relatie als idee, zoals 
ik toelichtte in het vorige hoofdstuk, kun je nu ook bezien welk stukje schoon-
heid - en lelijkheid - van een ieder onderdeel is van de relatie tussen jullie. 
Want kan het zo zijn dat je iets mooi vindt aan de ander dat geen plek heeft in 
jullie relatie? Jullie relatie is toch immers ook van jullie, gevormd door jullie 
beide? 

Als je je relatie beschouwt als een idee, als een construct of ´ding´, dan zou je 
zoals veel ontwerpers plegen te doen, kunnen denken in termen van het reali-
seren van verschillende typen waarden. Het is prettig als je ergens samen kunt 
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(‘gaat over mij’) of willen identificeren (‘zou ik willen zijn’) en ons daardoor 
verwant mee voelen. 
Bij het ontwerpen van jullie relatie zou je een filmscript of boek kunnen 
schrijven als zijnde jullie beoogde relatie. Om een dans te kunnen ontwerpen 
heb je waarschijnlijk iets van choreografiekennis nodig, wat het lastig maakt. 
Wel kun je iets van de kenmerken van de dans beschrijven zoals het ritme en 
de vorm. De kunsten richten zich op het prikkelen van de zintuigen. Maar ook 
zonder gebruik van de kunsten kun je je eigen zintuigen inzetten om je relatie 
te ervaren en de expressieve of sensorische eigenschappen ervan te benoemen. 
Beantwoord maar eens de volgende vragen: 
 
Welke kleur heeft je relatie, zoals rood of geel? 
Welke vorm heeft je relatie, zoals open, hoekig of organisch? 
Welk materiaal zou je associëren met je relatie? Glas, hout of van stof? 
Welk heeft ritme je relatie? Die van een mars of een Weense wals? 
Welke snelheid heeft je relatie: slakkengang,  wandeltempo of heel snel? 
Met welke muziek zou je je relatie typeren? Hardrock of een ballad? 
Welke geur past bij je relatie? Fris, kruidig, die van bloemen, van gras of 
hout? 
Welke temperatuur heeft je relatie: koud, handwarm of heet? 
 
Schoonheid went 
Schoonheid went. In de inleiding sprak ik over mijn promotieonderzoek naar 
esthetische ervaringen in organisatie. Ik vroeg tientallen respondenten om da-
gelijks hun esthetische ervaringen bij te houden in een (log)boekje. Alle res-
pondenten, zonder uitzondering, werden zich hierdoor bewust van de dage-
lijkse schoonheid om hen heen. En allen ondervonden dat hun werk en hun or-
ganisatie mooier was dan dat zij dagelijks ervoeren voordat ik hen de vroeg 
hun esthetische ervaringen bij te houden.  
Helaas wennen schoonheid en lelijkheid ook. En zijn we ons daar pas van be-
wust als we geconfronteerd worden met iets heel moois zoals een mooie rela-
tie van vrienden, je ouders nog steeds heel liefdevol met elkaar om gaan, of 
een ontluikende liefde tussen twee mensen op je werk. Deze voorbeelden kun-
nen je confronteren met je eigen situatie, zoals de mate van schoonheid van je 
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eigen relatie. En kunnen ervoor zorgen dat je hiervan bewust wordt waardoor 
je de stap kunt maken naar actie. 
 
Casus Isa en John 
ART-coach: Tijdens deze sessie bespreken we jullie bewustwording van 
schoonheid als een soort opmaat naar de esthetische waarde van jullie relatie, 
de volgende stap in de ART-therapy. Ik heb jullie gevraagd om het derde 
hoofdstuk van het boek te lezen, het BEL-boekje in de vullen en de opdrach-
ten uit te voeren. Aan het einde van deze sessie hoop ik dat jullie een eerste 
gevoel hebben bij de esthetische waarde van jezelf, van elkaar en van jullie re-
latie. En dat jullie van elkaar weten waarin jullie dagelijks schoonheid ervaren.  
 
ART-coach: De eerste opdracht uit het boek gaat over wat je mooi vindt aan 
je zelf en aan de ander. Hebben de resultaten nog voor elkaar verrassingen op-
geleverd?  
Isa: Het was fijn om weer eens te horen van John wat hij mooi aan me vindt!  
John glimlacht. Andersom ook, zegt hij. Isa kan heel aandachtig zijn met de 
kinderen. Dat vind ik mooi. Ik zou willen dat ze dat ook wat meer naar mij 
zou doen.  
Isa: Ik ben door de vragen me wel veel bewuster geworden van wat ik aan 
John mooi vindt en wat ik van hem in de relatie mooi vindt. Ik vind John zijn 
ambitie en gedrevenheid mooi, maar hoef dat niet per se in onze relatie.  
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Voorbeelden uit BEL-boekje Isa en John: 

PEEs John PEEs Isa 

 Trots op het acquisitietraject 

dat Isa heeft gewonnen 

 Samen een dagje thuis door 

de week: beiden onze eigen 

dingen doen en af en toe 

even samen praten en koffie 

drinken 

 Natuurlijke afstemming van 

wie wat doet het weekend in 

huis en met de kinderen 

 Samen avondje weg 

 Trots op complimenten van 

de juf over de kinderen 

  Onze reis langs de westkust 

van Amerika in de zomerva-

kantie 

 Isa die na lange vermoei-

ende dag op we wacht en we 

samen nog een wijntje drin-

ken 

 Trots op Isa op klus die voor 

haar werk binnen haalde  

 Met het gezin + hond naar 

het bos 

 John geeft me een knuffel 

en is lief voor me na een 

lastige dag  

 John geeft me een compli-

ment over m´n nieuwe jurk 

 Hand op m’n buik toen ik 

buikpijn had 

 Samen met John een muur-

tje rood verven in huis 

 John adviseert heel lief hoe 

hij iets op mijn werk aan 

zou pakken, luistert en stelt 

vragen 

 Ontbijt op bed van John in 

het weekend 

 De kinderen die helpen met 

koken en tafel dekken 

 John die spontaan een 

nieuw ondergoedsetje voor 

me koopt 

 John doet eindelijk zonder 

mokken langgewenst klusje 

in huis 

 

ART-coach: Als je terug kijkt op wat jullie hebben opgeschreven in jullie 
BEL-boekjes, vallen er dan dingen op bij de dingen die je hebt opgeschreven? 
Zoals de verscheidenheid van de PEEs of juist niet?  
John: Ik merk dat ik veel dingen heb opgeschreven over de prestaties van Isa 
en de kinderen, dat ik trots op ze ben. Dat geeft me een fijn gevoel en gevoel 
van verbondenheid met ze.  
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4. ONTWERPEN	VAN	JE	RELATIE		
 
Design thinking  
We, jullie, gaan ontwerpen. De belangrijkste stap van ART. In dit geval staan 
jullie voor de opgave om jullie gedroomde relatie te ontwerpen. Ik noemde 
eerder dat relaties ontstaan. Twee mensen komen elkaar tegen, voelen zich 
aangetrokken tot elkaar en langzamerhand ontstaat er iets tussen hen. Ik heb 
de indruk dat dat iets, de relatie, vooral lang blijft ontstaan, je misschien soms 
overkomt, en er pas iets van afspraken gemaakt worden, de relatie wordt ont-

worpen of vormgegeven, als men gaat samenwonen of als de eerste fricties 
ontstaan. Mijn suggestie  - de kern van dit boek en van ART - zou zijn om al 
veel eerder je relatie als vormbaar of ontwerpbaar te beschouwen. En vanuit 
de positieve (schoonheids)ervaringen een ontwerp- en veranderingsproces te 
starten met elkaar, gericht op mogelijkheden en overeenkomsten, op leren en 
waarderen van elkaar en het samen creëren van een toekomst. Ontwerp-den-
ken kun je gebruiken om een relatie te ontwerpen en te ontwikkelen die zin-
vol, vreugdevol en bevredigend is. In dit proces is de ART-coach geen thera-
peut, maar meer een soort begeleider van dit relatieontwerp- en ontwikkelpro-
ces. 
 
Ik gebruik de woorden ontwerpen en vormgeven vooralsnog door elkaar, ter-
wijl het twee wezenlijk andere activiteiten zijn en aparte stappen vormen van 
ART. Dit hoofdstuk gaat over het ontwerpen van je relatie. Ik doel daarmee op 
het met elkaar na denken en voelen over de vooral esthetische kenmerken van 
je relatie. Met vormgeven doel ik meer op het proces van continue vorm-ge-
ven van je relatie, meer gericht op ontwikkelen, wat ik in het volgende hoofd-
stuk beschrijf. In volg daarmee de wereldwijd veelgebruikte stappen van ont-
werp-denken, namelijk die van inleven, definiëren, scheppen, prototypen en 
testen.  
Bij het inleven verdiep je je in de waarden en behoeften van de gebruiker van 
je ontwerp. Dit wordt ook wel human-centered of affordance-based genoemd. 
Een ontwerp heeft daarbij de functie van het vervullen van een (motivationele) 
behoefte van de ander, opdat het ontwerp iets verschaft en oplevert. Een veel 



 

36 

gebruikt hulpmiddel daarbij is een zogenaamde empathie-map waarbij je een 
verbeelding maakt wat de gebruiker voelt, denkt, zegt en doet.  De stap van 
definiëren gaat over het kiezen van de functie van een ontwerp voor de gebrui-
ker en de kenmerken of kwaliteiten van dat ontwerp. Welke functie heeft je re-
latie? Vervulling van welke behoeften zoals economische of zelfverwezenlij-
king? En wat zijn dan vervolgens de belangrijkste esthetische kwaliteiten van 
jullie relatie als voorwaarde voor het ervaren van relatieschoonheid? Na mijn 
onderzoek naar esthetische ervaringen in organisaties ben ik tot een indeling 
gekomen van soorten esthetische kwaliteiten. Deze indeling kent de volgende 
vijf kenmerken van mooie relaties en relatieschoonheid: identificatie, samen & 
interactie, mysterie, coherentie en voltooiing. Scheppen is dan vervolgens het 
invulling geven aan de esthetische kwaliteiten, bijvoorbeeld de dagelijkse af-
spraken die jullie maken over bijvoorbeeld balans over zorg voor de kinderen 
als onderdeel van coherentie. Deze eerste drie stappen betreffen het ontwer-

pen. Ontwikkelen gaat over prototypen en testen. Deze twee stappen  licht ik in 
het volgende hoofdstuk toe. 
  

Relatie-innovatie: denken als een ontwerper 
Ik sta eerst even stil bij wat ontwerpen inhoudt en hoe de hulpmiddelen van 
design thinking je daarbij kunnen helpen. In het boek ‘Ontwerp je eigen leven’ 
van Burnett en Evans beschrijven zij de essentie van ontwerpen als volgt: 
‘Ontwerpers lijden niet. Ze dromen niet over wat had kunnen zijn. Ze verspil-
len hun toekomst niet door hoop op een beter verleden. Mensen die hun leven 
vormgeven, zien het avontuur in het leven dat ze op dit moment leven. Dat is 
hoe je voor geluk kiest’. Daarmee kom ik op het eerste belangrijke kenmerk 
van ontwerpen, namelijk de wijze van denken en redeneren. Dit abductief den-
ken, het denken in termen van ‘wat zou kunnen’ en ‘wat als…’, het voorstel-
len en verbeelden, dat voor ontwerpers zoals architecten, productontwerpers 
en kunstenaars een heel natuurlijke manier van denken is. Voor velen is het 
daarmee geen methode of benadering, maar een levenshouding. Ontwerpen is 
dus denken in termen 'onze relatie wordt.....' of ‘onze relatie zou kunnen 
zijn….’ in plaats van ‘onze relatie is of was’. Eigenlijk kun je spreken over re-

latie-innovatie. 
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Welke spreken je het meest aan? Kun je er beide lijsten maximaal 3 kiezen die 
voor jouw belangrijk zijn? In het volgende overzichtje is de relatie weergege-
ven tussen de schoonheidsdragers in een organisaties, dat wat men als mooi 
ervaart in werk en in een organisatie, de persoonlijke waarden.  
 

Schoonheidsdragers Persoonlijke waarden 

 Autonomie 

 Interne samenwerking, col-

legialiteit en ontvangen 

van waardering en erken-

ning 

 Aangeboden uitdagingen 

en tot inzicht(en) komen 

 Taak- en werkvariatie 

 Doel- en taakrealisatie en 

samenwerken aan dezelfde 

doelen 

 Persoonlijke ontwikkelmo-

gelijkheden 

 Vrijheid en onafhankelijk-

heid 

 Vriendschap, behulpzaam, 

loyaal en gevoel van ver-

bondenheid 

 Stimulating life 

 

 Een gevarieerd leven 

 Gevoel van presteren, am-

bitieus en succesvol 

 Intellectueel en competent 

 

Waarden uiten zich in gedrag van mensen, zoals tijdens interactie met elkaar 
en tijdens affectieve gebeurtenissen zoals esthetische ervaringen. Waarde zit 
dus vaak verstopt in iets. Later in dit hoofdstuk zal ik je vragen de relatie te 
leggen tussen je esthetische ervaringen en de waarde die je daarin herkent. 
 
2. Behoeften 
Behoeften en esthetische waarde hebben nauwe verwantschap met elkaar. Als 
we stellen dat we binnen een relatie de behoeften hebben om esthetische 
waarde te ervaren, relatieschoonheid, moeten we eerst wat verder inzoomen 
op de relatie tussen behoeften en esthetische waarde. 
Welke behoeften heb je? Welke zijn binnen je relatie te vervullen en welke 
niet? Een cliënt wilde intellectuele uitdaging, maar haar partner kon deze niet 
vervullen. Hij moet deze behoefte dus vooral buiten de relatie vervullen.  
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Harmonie  Gevoel van ‘samen zijn’ 

 Gevoel van ´samen doen´  

 Vertrouwen op elkaar 

Balans  Werk – privé 

 Samen - apart 

 Ieders taken en verantwoordelijkhe-

den  

Groepering  Samen doen  

 Samen zijn & ervaren 

Contrast  

(variatie) 

 Sleur versus hoogtepunten 

 Inspanning versus ontspanning 

 Samen versus eigen ruimte 

Symmetrie  

(synchroniciteit) 

 Evenwaardigheid 

 Overeenkomsten waarden 

 Overeenkomsten ambities & dromen 

 Overeenkomsten interesses 

 Overeenkomsten  tempo 

Herhaling  

(ritme) 

 Dingen samen doen  

 Huishoudelijke taken 

 Snelheid van leven 

 Sex 

 Dingen alleen doen zoals sporten, 

boekenclub, etc. 

Transparantie  

(helderheid) 

 Afspraken 

 Financiën 

 Dagelijkse taken in huis 

 Wat houdt de ander bezig 

Gerichtheid  

(dominantie) 

 Tijdsbesteding 

 Individuele en collectieve ambities 

 Toekomstplannen 

 De paar dingen die er toe doen 

 Gezinsgerichtheid 
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schoonheid. Wanneer je naar een museum gaat, een film bekijkt of verliefd 
bent staan alle je zintuigen open voor dat ene, dat mooie. Voor dat wat komen 
gaat en zou kunnen. Interesse, aandacht en tijd maken dat je nu open staat 
voor schoonheidsbeleving.  

 

De kralen in de schaal  
Al eerder waarschuwde ik je om je relatie te letterlijk als ontwerp of ‘ding’ te 
beschouwen. Ik wil de suggestie van de ontwerpbenadering enkel benutten om 
tijdelijk even afstand te nemen en de relatie als een beïnvloedbaar construct 
tussen jullie te beschouwen en daarmee ruimte te openen om een ontwerpbe-
nadering toe te laten. Een relatie is geen ding, maar vooral een mentale verbin-
tenis tussen twee mensen, waaronder wederzijdse affectieve betrokkenheid. 
Zoals ik betoogde in het vorige hoofdstuk betreft een relatie dus vooral een 
construct, gebaseerd op waarden, zich vertalend naar behoeften, en zich uitend 
in functies, kwaliteiten en vorm van de relatie, jullie dagelijkse gedrag. 

Ik introduceerde de metafoor van de vorm, namelijk de plaats van ontmoeting. 
Dit is een abstracte en vooral mentale vorm, jullie ontmoetingsruimte, van de 
eerdere metafoor voor je relatie die ik noemde, zoals de tweemaster van Isa en 
John.  
De geïntroduceerde ontwerpredenering beschrijft een logica tussen waarden 
en behoeften van mensen en de daaruit volgende functie, kenmerken en vorm 
van het ontwerp. Je zou kunnen zeggen dat de tweemaster van Isa en John een 
metafoor of de schepping is van de vorm van hun relatie met daarin de (men-
tale) ruimten van ordening, van identificatie en van ontdekking, tezamen de 
ruimte van ontmoeting. Omdat de vorm van de relatie niets meer is, of zou 
moeten zijn, dan de vertaling en invulling van jullie (esthetische) waarden en 
behoeften, is het belangrijk om deze zichtbaar en ‘levend’ te maken en te hou-
den. Daarbij ligt de focus dus vooral op de mentale aspecten van jullie relatie, 
op de esthetische kwaliteiten van de genoemde ruimten. De metafoor van bij-
voorbeeld de tweemaster van Isa en John wordt gebruikt om de ruimten vooral 
beeldender, sprekender en meer voorstelbaar te maken. Zonder dat de focus 
komt te liggen op de fysieke kenmerken van de tweemaster zoals fysieke 
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heel waardevol. Ik vond en vind het nog steeds lastig om mijn  waarden en be-
hoeften te benoemen zonder dat ze heel abstract blijven. 
ART-coach: Fijn dat het jullie gelukt is om te ontwerpen. John, welke waar-
den en behoeften heb je opgeschreven?  
John: John toont zijn A3-overzicht met de belangrijkste positieve esthetische 
ervaringen (PEEs), waarden en behoeften.  
 

Belangrijkste PEEs Behoeften Persoonlijke  

waarden 

 Trots op het acquisitie-

traject dat ze heeft ge-

wonnen 

 In dezelfde ruimte beide 

onze dingen doen en af 

en toe even samen pra-

ten 

 De natuurlijke afstem-

ming van wie wat doet 

in huis en met de kin-

deren 

 Trots op de prestatietjes 

van de kinderen 

  Onze reis langs de west-

kust van Amerika 

 Competent en 

prestatie 

 Autonomy of 

the self 

 Coherentie 

  

 Vrijheid 

 Een actief  

leven 

 Een mate van 

vervulling 

 

 Ambitieus 

 Competent 

 Verantwoor-

delijk 

 

 

ART-coach: Dankje John. Mooi. Welke heb jij opgeschreven Isa?  
Isa: Isa toont haar A3-overzicht met de belangrijkste positieve esthetische er-
varingen (PEEs), waarden en behoeften. 
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Jullie hebben ook een gemeenschappelijke kraal. In ’samen doen’ ervaren jul-
lie beide schoonheid. Die kraal is misschien de makkelijkste om samen op te 
pakken.  
Met keuze van de kralen door de één start de verantwoordelijkheid voor de in-
vulling ervan bij de ander. Jullie hebben hiervoor de zogenaamde empathie-

map voor elkaar ingevuld met als doel om per kraal van de ander maatregelen 
te bedenken  en nemen die jij in de toekomst gaat nemen om te zorgen dat 
jouw partner meer relatieschoonheid gaat ervaren. John, mag ik je vragen 
welke maatregelen jij gaat nemen in relatie tot de kralen die Isa koos?  
John: John toont zijn empathie-map van de kraal ‘ontdekking’ van Isa. 

 
 

Kraal ‘Ontdekking’ (Mysterie) 

Isa denkt: 

 ‘Als ik de ruimte krijg van 

John om dingen anders te 

doen, dingen te ontdekken, 

mag ik er zijn van hem’  

 ‘Ik wil ook dingen mede-be-

palen’ 

Isa zegt: 

 ‘Ik wil graag iets nieuws 

proberen’ 

 ‘John, zullen we het keer 

anders doen?’ 

John doet: 

 Vragen aan Isa: ‘Hoe zou jij 

het willen?’ 

 Meer initiatief bij Isa leggen  

Isa voelt: 

 Open–minded, 

 Ruimte voor nieuwe din-

gen 

 Autonomer in de relatie 

(autonomy of the self ) 

 
Ik weet dat deze kraal voor Isa belangrijk is. Daarom zal ik in de toekomst 
meer aan Isa vragen hoe zij iets zou willen en meer het initiatief voor beslis-
singen en dingen bij haar leggen. 
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5. ONTWIKKELEN:	VORMGEVEN	VAN	JE	RELATIE		
 
Het ontwikkelen van relatieschoonheid is eigenlijk al gestart in de vorige stap, 
stap 3. Immers, door samen iets te ontwerpen en scheppen, jullie relatie-idee 
voor relatieschoonheid, is er ook eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor 
de realisatie ervan gecreëerd. In organisatietermen: de verandering of ontwik-
keling (meestal geduid met het vreselijke woord ‘implementatie’) is geborgd 
doordat jullie samen het ontwerp hebben gemaakt. Ik heb daarom deze derde 
stap de belangrijkste stap van ART genoemd, omdat deze reeds verbindt en be-
wust maakt zonder dat er nog maar iets is veranderd in je relatie, en de stap de 
belangrijke voorwaarde schept voor het verder ontwikkelen van je relatie.  
En misschien nog wel belangrijker, de ontwikkeling van jullie relatie is al ge-
start toen jullie relatie begon. Alleen hadden jullie waarschijnlijk meer oog 
voor elkaar - en vond je van elkaar nog alles mooi - dan voor de ontwikkeling 
van de relatie die ontstond en jullie pas later meer bewust gingen opbouwen.  
Hoewel dus stap 3 dus erg cruciaal was, moet het is deze stap echt gaan ge-
beuren. De stap van gedroomd relatie-ontwerp naar de dagelijkse realiteit van 
je relatie. 
 
Ontwerpen, maken, ontwikkelen & leren 
Daarvoor wil ik even stil staan bij het onderscheid tussen ontwerpen, maken, 
ontwikkelen en leren. Bij ontwerpen, de vorige stap van ART, gaan we uit van 
een statische situatie. We ontwerpen iets, wat we vervolgens willen verwezen-
lijken, willen maken. Mensen en relaties zijn niet maakbaar, denk ik. Ze zijn 
niet statisch, maar dynamisch. Wat we proberen is om het relatie-ontwerp te 
benutten voor een ontwikkeling. Want dat kunnen we wel met mensen en rela-
ties. Deze zijn ontwikkelbaar, in ons geval de schoonheid binnen een relatie. 
Ze zijn te vormen aan de hand van iets dat we nastreven. Om te kunnen ont-
wikkelen, om de aspecten van een beoogd (statisch) ontwerp langzaam toe te 
voegen aan dynamische relatie, moeten we leren. Leren van bestaande ge-
woonten afscheid te nemen en leren ander gedrag te vertonen 
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We weten dat de vijf genoemde esthetische kwaliteiten verwantschap, samen 
& interactie, ontdekking, coherentie en voltooiing bepalen in welke mate je je 
relatie als mooi ervaart. We weten ook dat schoonheid en lelijkheid went; de 
waardering voor de vijf genoemde esthetische kwaliteiten verandert door in de 
jaren heen, omdat je je minder bewust bent van de kwaliteiten en omdat inder-
daad de waardering ervoor kan veranderen. Het is goed om je bewust te wor-
den van de ontwikkeling van je relatie als gevolg van de attentie en waarde-
ring van de vijf esthetische kwaliteiten door je jaren heen. Jullie hebben dit 
aan de hand van een opdrachten in de vorige stap gedaan.  
Ontwikkelen van relatieschoonheid betekent dus het bewust worden van je es-
thetische ervaringen in je relatie en die kwaliteiten die dat veroorzaken, het ac-
cepteren van de verschillen in wie waar schoonheid ervaart in jullie relatie en 
continu werken aan die kwaliteiten die jullie relatie mooi maakt.   
 
Prototyping: van twee naar één relatiewerkelijkheid  
De vorige stap van ART richtte zich op het ontwerpen van jullie droomrelatie. 
In termen van ontwerp-denken: de stappen van het inleven, definiëren en 
scheppen van een nieuwe relatie. Deze fictieve relatie bestaat naast jullie da-
gelijkse relatie (live relatie). Zoals ik al eerder stelde, je leeft dus tijdelijk in 
twee relaties, in twee werkelijkheden, in jullie augmented reality. Jullie ont-
worpen droomrelatie is een prototype waaraan je sleutelt en die je kunt gebrui-
ken en toevoegt aan je dagelijkse relatie om deze verder te ontwikkelen. Ik in-
troduceerde in stap 1 (hoofdstuk 2) de term ‘prototype’, als onderdeel van de 
stappen prototypen en testen van ontwerp-denken. Het houdt in dat je je ont-
werp (jullie prototype) test en weer bijstelt, net zolang tot het voldoet. Prototy-
pes helpen je om op een experimentele manier alternatieven te ontwikkelen 
voor de live-situatie. De stap van ontwikkelen is dus eigenlijk de stap van pro-
totyping. En omdat we ervoor hebben gekozen om je relatie ook tussen jullie 
te zien en hiervoor een metafoor te kiezen (jullie prototype) die parallel aan je 
dagelijkse relatie bestaat, vermindert jullie prototype je angst en leveren deze 
interessante vragen en gegevens op over de haalbaarheid van de verandering 
die je wilt bereiken in je relatie. Het doel is om die esthetische kwaliteiten die 
jullie bedacht hebben voor jullie relatieontwerp beetje bij beetje toe te laten, 
toe te voegen en toe te passen in jullie dagelijkse levende relatie. De mooiste 
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andere betekenis of waardering gekregen in de loop der tijd? En als jullie, net 
als Isa en John, het BEL-boekje hebben gebruikt, wat is hier van dan voor jul-
lie de opbrengst? Is het allemaal zo lelijk of zijn jullie gewend aan jullie 
schoonheid en moeten jullie daar wat aan doen?  
 
De kralen vormen de kern 
In de vorige stap van ART hebben jullie samen tien kralen gekozen die de kern 
vormen van jullie gedroomde mooie relatie, van relatieschoonheid. Sommige 
kralen hoef je misschien alleen maar af te stoffen en weer eens wat meer aan-
dacht te geven. Anderen kralen zijn nieuw waarvoor jullie voor het eerst het 
gesprek moeten aangaan. En misschien is er volgordelijkheid te ontdekken in 
de aandacht voor de kralen. Als het je lukt om kraal X te laten stralen, dan 
komt kraal Y bijna vanzelf tot wasdom.  
Het gaat dus eigenlijk over het ontwikkelen van kwaliteiten van jullie relatie-
ontwerp en die voor jullie belangrijk zijn voor jullie relatieschoonheid. Ont-
werpen en ontwikkelen, ontwerp en dagelijkse realiteit vloeien zo in elkaar 
over. Mijn advies is om beiden één kraal te kiezen die voor je belangrijke 
waarde heeft. Haal deze uit de schaal, geef deze aan de ander en leg deze op 
het nachtkastje naast je bed. Ga hier maar eens een maand mee aan de slag. 
Beantwoord samen hierbij de volgende vragen: 

 Wat is voor jou de betekenis van deze kraal? 
 Waarom is deze voor jou belangrijk?  
 Hoe kun je samen dagelijks betekenis en invulling geven aan de kraal? 
 Wat zijn hierover jullie afspraken? 

 
Zo kies je iedere maand een kraal. Gebruik deze totdat deze voor jullie vol-
doende is uitontwikkeld. Zo werk je gaandeweg aan jullie relatieschoonheid. 
 
 
Spelend ontwikkelen van relatieschoonheid 
Ik benoemde in hoofdstuk 2 de waarde van het onderscheid tussen het per-
spectief van de deelnemer én toeschouwer van jullie relatie. Dit onderscheid is 
vooral nuttig in de fase van bewustwording en ontwerpen. Immers, in eerste 
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Isa:  Ze glimlacht. Je vond het een beetje eng en moeilijk hè? Je pakt even zijn 
hand vast. Ik vond het wel een leuk proces. Eerst samen iets ontwerpen, iets 
samen maken. Dat was voor mij al een hele verrassing en uitkomst. De balle-
tjes met de woorden erop stimuleerden me, nog steeds, om er samen invulling 
aan te geven.  
 
ART-coach: Hoe zijn jullie met de balletjes om gegaan? Hebben jullie deze 
nog vervangen in de loop van de tijd? 
John: Ja, in het begin moesten we wennen aan het formuleren van een estheti-
sche kwaliteit, zo heet dat toch? En vonden we ze soms te abstract. Door voor-
beelden te bespreken zijn ze concreter geworden. ‘Samen iets bereiken’ heb-
ben we specifieker verwoord tot ‘wat je van de ander hebt geleerd’.  
Isa: Het balletje ‘ontdekking’ hebben we veranderd in ‘vragen’. En John 
schreef af en toe ‘grapjes’ op een balletje zoals ‘vroeg naar bed??’ en ‘uitsla-
pen?’. Ik schreef dan weer op een balletje ‘bloemetje? En zo communiceerden 
we soms via de balletjes in de schaal over onderwerpen die we eerder niet 
noemden. Ik bewaar de balletjes, kijk er soms naar en wordt er heel blij van, 
zegt ze een beetje geëmotioneerd.  
 
ART-coach: Kunnen jullie het op deze manier levend houden denk jullie?  
John: In het begin waren we vooral door Isa heel actief met de balletjes. Soms 
bijna wekelijks. Soms vonden we het wel even genoeg. En hadden we het er 
een paar weken niet over. We hadden een keer ruzie en toen vond ik ´s mor-
gens een balletje in de auto op de stoel naast me. Oja, dacht ik toen, dat helpt. 
Door de balletjes wordt het tastbaar en ook een beetje dwingend. 
Isa: De balletjes in de schaal ervaar ik al als een soort bevestiging van ons. Ik 
zie ze bijna iedere dag. Soms haal ik ze er even uit en speel ermee. Het zet me 
tot nadenken, tot reflectie. We zullen  niet meer dagelijks of wekelijks met de 
balletjes bezig zijn, maar wel zo nu en dan. En dat is goed.  
 
ART-coach: Deze sessie was vooral een sessie van terugkijken, kijken hoe het 
gaat en of jullie zelf in staat zijn om zelfstandig aan de slag zijn met relatie-
schoonheid. Volgens mij gaat het heel goed. Jullie zijn allebei actief met el-
kaar bezig. Welk cijfer geven jullie beiden momenteel je relatie? 
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Oorspronkelijke kralen Isa & John 

Kralen John: 

 samen iets bereiken 

 samen trots 

 samen-apart 

 samen doen 

Kralen Isa: 

 samen doen  

 liefde ontvangen 

 geborgenheid 

 ontdekking 

 

Nieuwe en aangepaste kralen Isa & John 

 ontdekking -> nieuw uitje 

 actief leven: samen doen en ‘even weg’ 

 geborgenheid -> armen om me heen 

 harmonie: op pad met ons vieren 

 
ART-coach: Hebben jullie je nog laten inspireren door vrienden of familie wat 
betreft de esthetische kwaliteiten van jullie relatie?  
Isa: Ze glimlacht. Interessant is om het hele concept van relatieschoonheid toe 
te passen op je ouders en vrienden. En jezelf de vraag te stellen: waarom is 
hun relatie mooi of lelijk? We hadden het er met goede vrienden over die voor 
ons een beetje voorbeeld zijn voor ‘harmonie’. John: John valt haar bij: ook 
ga je letten op waarom stellen bij elkaar passen, door welke esthetische kwali-
teiten dat komt.  Dat is wel grappig. We hadden het er met die vrienden over 
die Isa bedoelt. Zij konden zo hun verbondenheid op basis van ‘identificatie’ 
uitleggen.  
Isa: Ik ervaar het als een soort perspectief dat je aanneemt in je relatie. Ik las 
ook nog eens de belofte over (zie hoofdstuk 3). Stimuleren van PEES en voor-
komen van NEEs vind ik een mooi uitgangpunt. 
 
ART-coach: Jullie gaven je droomrelatie, jullie ontworpen relatie een 10 en 
een 9.  Hoever zijn  jullie deze waarderingen genaderd?  
John: Ik geef onze relatie een 8,5. De methode heeft me veel inzichten opge-
leverd. Meer dan ik had gedacht in het begin. Ik vond het veel praten in het 
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