
 
 

Met Hans Planje en Tosho Kooimans 
 
 
Of het nu gaat om een intieme relatie of de relatie met je ouders, kinderen, vrienden, collega's, buren of 
medereizigers: relaties hebben we allemaal. We hebben ze nodig om onszelf te leren kennen en te ontwik-
kelen. Het zijn de spiegels van ons innerlijk. Diegenen die we - bewust of onbewust - aantrekken, laten ons 
iets zien over onszelf. 
Het ligt in onze aard om ervaringen met anderen te delen: onze dromen, verwachtingen, hoop, angsten en 
vreugde. We willen anderen begrijpen en door anderen begrepen worden. Maar hoe graag we dat ook 
willen, vaak krijgen we het niet goed voor elkaar. Een goede, heldere communicatie binnen onze relaties is 
een van de moeilijkste dingen. 
Ongemerkt beïnvloeden onuitgesproken verwachtingen, tegenstrijdige signalen, hinderlijke oude patronen, 
ineffectieve boodschappen en emoties onze communicatie met elkaar.  
En daar willen we samen mee aan het werk. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij in een serie van twaalf workshopmiddagen de vele aspecten verkend, van 
het hebben van relaties en de vormen van communicatie, die hierbij gebruikt worden. De inzichten, die wij 
hebben verworven in deze open middagen en onze ervaringen met diverse werkvormen, gaan wij in 2020 
inzetten in een intensieve relatiecyclus. De naam van deze cyclus is "SAMEN". 
 
Wanneer je belangstelling hebt, nodigen we je uit voor een gratis intakegesprek, waarin we behoeftes en 
verwachtingen kunnen peilen en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Vervolgens kun je je inschrij-
ven voor de cyclus van zeven bijeenkomsten. Tussendoor is er gelegenheid om met ons te reflecteren over 
zaken die je in het dagelijks leven tegenkomt in de relatiesfeer. Hiermee denken we een goede bedding te 
scheppen om gedurende een maand of vier te werken aan je relaties en alles wat je daarin tegenkomt.  
Het resultaat kan zijn dat je je meer en meer verbonden gaat voelen met de juiste mensen om je heen. 
 
 

Start: Zaterdag 25 januari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur 
gedurende 7 bijeenkomsten om de 14 dagen in Enschede 

 
 

Deze cyclus is voor iedereen die wil werken aan betere relaties.  
Je kunt dit individueel doen, of als extra uitdaging samen met je partner.  
In totaal kunnen er minimaal 6 en maximaal 10 mensen deelnemen aan deze groep.   
De cyclus kost € 500,- all in.  
Mocht geld een probleem zijn, laat dit dan tijdens de gratis intake even weten,  
dan kijken we of en hoe we je hierin tegemoet kunnen komen. 
 
De locatie voor de bijeenkomsten is in Enschede: Centrum Ruimte voor Balans, Potsweg 15-b. 
 
Voor informatie en aanmelding: info@hansplanje.nl  
Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek.  
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