
 

 



 

Over mij 

 

Ik ben Corine Hotting en ik heb sinds 2013 mijn eigen praktijk voor relatie- en 

gezinstherapie. Maar ook al daarvoor heb ik in diverse settingen vooral met relaties 

gewerkt. Het meest leuke en dynamische wat er is, gebeurt in partnerrelaties. Ik werk 

ruim 10 jaar als relatietherapeut en heb al vele stellen geholpen om elkaar opnieuw te 

vinden. Stelletjes die net verkering hadden, jonggetrouwde stellen met veel 

veranderingen in hun relatie, of stellen die al langer bij elkaar zijn en zo druk bezig zijn 

met hun eigen dingen dat ze elkaar vergeten zijn. Eigenlijk zijn dezelfde basisdingen 

altijd belangrijk en die deel ik hier met je. 

Ik wil namelijk dat je weet dat een relatie niet vanzelf gaat. Vanzelf gaat de kat dood, 

zeg ik altijd. Nee, aan een relatie moet je blijven werken. Relatie vraagt inzet, is mijn 

sleutelwoord. En daarom geef ik je 3 gouden tips die je zeker moet toepassen. Tips 

die je als je net bij elkaar bent, kunnen helpen om je relatie te verdiepen. Tips waaraan 

je moet vasthouden, als je grote veranderingen meemaakt. En tips als je elkaar kwijt 

bent, weer naar moet teruggrijpen. In alle fasen toepasbaar dus!  

En, eerlijk gezegd, dit moeten wij – mijn man en ik – ook samen doen. Wij zijn al door 

een aantal fasen heengegaan in onze relatie. We zijn ruim 15 jaar samen. En het werkt 

ook voor ons zo. We moeten blijven investeren in elkaar, om het goed te hebben 

samen. Om elkaar te blijven zien en om er voor elkaar te zijn. Dat gaat ook zeker wel 

eens op en neer, maar als we de draad weer oppakken, dan doen we het dus zo. Tijd 

maken, aandacht geven, en samen naar de toekomst kijken.  

Ik wens je veel plezier terwijl je investeert in je relatie! 

 

Corine Hotting, Driesnoer 

  



 

 

1. PLAN RELATIETIJD 
 

Wat ik vaak hoor, is dat de tijd zo snel gaat, je agenda vol zit. Er wordt veel van je 

gevraagd: je hebt je werk, misschien nog een cursus ernaast, je wilt sporten, je hebt 

je gezin. En daarom heen ook je familie en je vrienden. Er is veel te regelen, in gewone 

dagelijkse zorg, huishoudelijke taken, taxispelen voor je kinderen naar sport of muziek. 

Of ze te helpen met huiswerk en andere schooldingen. En dan heb je ook nog de 

gesprekjes over wat je kinderen bezig houdt en hoe je als ouders de lijnen uitzet en 

zorg draagt. Het leven centreert zich makkelijk rond al die taken en 

verantwoordelijkheden. En zo verlies je makkelijk elkaar uit het oog.  

 

Je hebt niet direct zicht op wat de ander bezighoudt. Je bent vooral bezig met je eigen 

dingen uitvoeren, en ’s avonds plof je vermoeid op de bank. Zo herkenbaar dit. En hoe 

vind je dan de energie en de tijd voor het goede gesprek? Want als je dat niet 

regelmatig doet, gaat er zomaar wat frustratie tussen jullie instaan, en het gevoel 

elkaar niet meer goed te begrijpen.  

Elke keer opnieuw wordt er een appel op je gedaan om de relatie met elkaar vol te 

houden. Om samen ouders te zijn, samen een team. Om partners te blijven en elkaar 

te blijven zien. Waar je ook doorheen gaat, besluit om in elkaar te blijven investeren! 

Maak tijd! Maar, hoe doe je dat?   



 

 

Dagelijks 
Maak tijd om samen wat te drinken, te 

ontspannen. Het handigst is als je daar 

een vaste tijd voor hebt, dan wordt het 

een soort ritueel. Als wij samen thuis zijn 

’s avonds, drinken we samen koffie. Als 

een van ons weg is, nemen we een 

momentje bij terugkomst.  

Regelmatig 
Maar je moet ook elkaar als partners 

blijven zien, ‘daten’. Es een keer netjes 

geschoren en opgetut samen op stap. 

Het kan zo gewoon worden om samen 

in één huis te leven. Het mag gewoon 

zijn, zo is het leven meestal. Maar, 

blijven daten houdt je relatie levendig. Je 

kunt iets leuks samen doen om te daten. 

Dat kan buitenshuis: een avondje uit voor een film of concert, een wandeling, ergens 

uit eten. Je trouwdag vieren, een nachtje of weekendje weg. Net wat je wilt en wat past 

in jullie leven. Maar ook binnenshuis kun je extra je best doen: romantiek in jullie 

slaapkamer, of een feestje op de bank. Maak er een ritueel van, iets vanzelfsprekends 

dat je in elkaar investeert! Als het vast in het patroon zit, vergeet je het niet zo snel. 

Plan je date-momentjes met regelmaat, 1 x per week een relatieavond: tijd om dingen 

met elkaar te bespreken en echt samen te zijn, en uitjes bijvoorbeeld 1 x per maand. 

Kies wat in jullie leven past.  

Het gaat erom, dat je de rust hebt om niet alleen de praktische zaken van het leven te 

delen, maar ook wat je innerlijk bezighoudt, waar je van wakker ligt, wat je samen wilt. 

En dus kun je het beste letterlijk tijd in je agenda reserveren voor elkaar. Anders wordt 

het makkelijk ingevuld door iets anders. Kruis in de agenda: RT! Relatietijd!  

Waar maken jullie in de agenda plek voor RELATIETIJD? 

 

 



 

 

 

2. ECHTE AANDACHT 
 

Waar we goed in zijn, is vlug en snel op elkaar reageren. Net zoals de stroom van het 

leven de hele dag aan ons voorbij gaat. We doen even dit en we doen even dat. Dat 

we er zelf onrustig van worden, hebben we meestal niet echt in de gaten. We zijn 

lekker bezig met van alles. Maar dat het onze relaties geen goed doet, dat mag 

duidelijk zijn. Heel veel partners voelen zich eenzaam, of sluiten zich af omdat ze zich 

niet gerespecteerd of gezien voelen.   

Je ziet niet aan de buitenkant, wat er aan de binnenkant leeft, zeg ik altijd. Daarom 

moet je tijd voor elkaar maken (zie tip 1) en echte aandacht voor elkaar hebben. Dat 

betekent ook dat je eerst moet stilstaan bij wat je zelf eigenlijk nodig hebt. Tijd om zelf 

na te denken en even rust te hebben, is al heel belangrijk om te kunnen aangeven aan 

je partner wat je nodig hebt. En als je zelf oververmoeid of te onrustig bent: hoe kun je 

dan er voor de ander zijn? 

Zorg voor jezelf 
Mijn belangrijkste advies is 

dan ook om elke dag ook 

tijd te nemen voor jezelf. 

Dat je een levenspatroon 

hebt, waarin je afwisselt 

tussen taken en rust. Denk 

bijvoorbeeld aan de dag in 

stilte opstarten, een 

koffiemoment, tijd nemen 

voor een lunchpauze, een momentje in de middag, en in de avond wat tijd voor 

ontspanning en reflectie. Als je daarin genoeg energie in je accu houdt, kun je ook 

meer ruimte maken voor je relatie. Mijn favoriet is ’s avonds even alleen gaan 

hardlopen of een rondje lopen.  

Aandacht voor elkaar 
En als je dan een rustig momentje samen hebt, moet je ook nog leren luisteren. Niet 

op het eerste het beste inspringen en denken dat je wel weet wat je partner je vertelt. 



 

 

Nee, het gaat over goed begrijpen van elkaar. Je moet je kunnen verplaatsen in de 

ander. Uit je eigen coconnetje komen. Ik vind dat in therapie ook altijd een heel mooie 

en voor echtparen soms ook lastige stap om met elkaar te maken. Je gaat zien dat de 

ander anders is, en het anders ervaart. En dat is soms moeilijk omdat jij het heel anders 

ervaart. Je kunt er bijna een welles-nietes gesprek van maken, wie heeft er gelijk? Of 

je wilt de ander overtuigen dat je het toch echt volgens jouw manier moet zien. Maar 

daar gaat het niet over.  

 

Het klopt allebei, hoe jij het ziet en hoe de ander het ziet. Wat nodig is om niet in ruzie 

te belanden, is hoe je elkaar daarin serieus kan nemen. Probeer te begrijpen wat de 

ander nodig heeft van jou, en doe daar wat mee. Het mooie is dat de ander dat ook 

naar jou gaat doen. Dan voel je je gezien, dan voel je je gerespecteerd. En dat is het 

belangrijkste gevoel wat we elkaar kunnen geven. Dat geeft verbondenheid: we zijn er 

voor elkaar.  

Hoe hebben jullie echte aandacht voor elkaars binnenkant, probeer je die te begrijpen? 

  



 

 

3. GEZAMENLIJK DOEL 
 

Je relatie is geen verzameling individuen. Een persoon en nog een persoon. Nee, het 

is een twee-eenheid, een gezamenlijkheid die je bent ingegaan. Het is niet meer ik, 

maar wij geworden.  

Gezamenlijkheid in het dagelijks leven 
Dat wij, daar moet je uitdrukking aan geven. Dat zit in kleine dingen, waar je samen 

voor kiest. Zoals samen een bank kopen. Dat zit ook in een gezamenlijke 

bankrekening, of een gezamenlijk financieel plan. Maar ook in een hobby die je samen 

kunt hebben, of een vriendenkring. Let wel, niet alles hoeft gezamenlijk, want je blijft 

ook een persoon die eigen ruimte nodig heeft, de een meer dan de ander. Maar, het 

zit er vooral in: wat vinden we belangrijk voor ons samen en hoe gaan we dat doen? 

Voor elke relatie is dat een eigen mix, zou ik zeggen. En ook een soort 

vanzelfsprekendheid dat er ‘gezamenlijkheid’ is. Als het er niet is, valt het mij heel erg 

op en stuur ik erop aan dat er wel naar gezocht wordt om daarin te investeren. Het 

zorgt namelijk voor een wij-gevoel en dat is belangrijk voor de basis van je dagelijks 

leven met elkaar. 

 



 

 

Gezamenlijke levensdoelen 
Het is niet alleen in dagelijkse dingen dat je mag kijken naar wat je samen hebt en 

regelt en afstemt. Maar het gaat ook over samen naar de toekomst kijken. Hoe zie je 

dat voor je? Wat wil je graag samen doen in jullie relatie? Wat voor wensen heb je? 

Dat gaat over dingen op de korte termijn, zoals de zomervakantie: waar wil je dit jaar 

naar toe? Of hoe staan we erin om een kind te krijgen, of nog een. Of gaan we 

verhuizen? Wat wil je met je werk? Maar het gaat niet alleen over dat praktische. Alsof 

het leven van een leien dakje gaat, meestal niet eerlijk gezegd. Nee, het gaat ook over 

hoe je samen door de moeilijke dingen heen komt. Wat verwacht je dan van elkaar?  

 

Maar je kunt ook dromen over de langere termijn: als we 50 zijn, dan….. gaan we 

lekker toeren met een camper door Europa. Dat staat bijvoorbeeld op onze bucketlist. 

Of dan hebben we samen een mooi gezin en genieten we van kleinkinderen. Of heb 

je veel geld gespaard en ga je ergens met een stichting voor weeskinderen aan de 

slag. Het gaat over zin geven aan het leven, plezier hebben in samen zijn of de kracht 

daarvan voelen, ook als je samen oud mag worden. Dat je dan samen kan terugkijken 

op een rijk gezegend leven.   

Hoe willen jullie je leven samen invulling geven?  

 

 



 

 

 

 

Voor op je nachtkastje, om over door te praten  

 

 

 RELATIETIJD  

  Waar staat tijd gereserveerd voor ons samen? 

  Welk (dagelijks) ritueel hebben wij? 

  Wat willen we samen aan tijd besteden voor elkaar? 

 

 ECHTE AANDACHT voor elkaar 

  Wanneer ben ik zelf genoeg uitgerust en kan ik er voor de ander zijn? 

  Wanneer kunnen wij het beste luisteren naar elkaar? 

  Wat is nodig om jou het gevoel te geven dat ik er echt voor je ben? 

 

 SAMEN JE RELATIE INVULLEN 

  Wat vind jij fijn aan samen? 

  Wat willen we graag samen in onze relatie? 

  Wat droom je over de toekomst, wat willen we samen doen? 
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HOE NU VERDER? 
 

Ik hoop natuurlijk dat je met deze 3 gouden tips al een eind op weg kan om zelf aan je 

relatie te werken en de basis goed te houden. Dat is wat ik iedereen gun, namelijk een 

relatie waarin je samen verbonden bent en ook kan groeien als persoon.  

 

Een extra glanzende tip geef ik je op deze pagina. Dat is heel persoonlijk, en het vraagt 

een stapje extra.  

LEVEN IN GELOOF 

Voor mij betekent het heel veel dat ik bij God terecht kan. Dat is niet altijd zo geweest, 

maar wel zo geworden toen ik tiener was. Vanaf dat moment heb ik Hem heel veel 

betrokken bij mijn leven en Hem ook gevraagd of Hij de weg wilde wijzen. Dat heeft Hij 

gedaan, ook in ons leven samen. Op de momenten dat het belangrijk was, hebben we 

dat samen gedaan, maar ook als het moeilijk was ging ik zelf om wijsheid bidden, hoe 

ik het beste daarmee om kon gaan. Het helpt mij om telkens opnieuw uit mijn eigen 

coconnetje te komen en weer naar elkaar toe te gaan. Samen leven en gelukkig zijn is 

niet altijd eenvoudig, je moet er je best voor doen. Én, is mijn ervaring: God helpt je 

daarbij.  

Als je christen bent, zou ik zeggen: gebruik deze beproefde methode om samen te 

leven in gebed en geloof. Dan is God je ondersteuner. En als je geen christen bent, 

dan kun je evengoed investeren in je relatie. Dat is niet perse van geloof afhankelijk. 

Je moet sowieso gewoon goed met elkaar omgaan, toch? 

 

Hoe verder als je het (even) niet meer weet: 

Je mag me natuurlijk altijd vragen stellen via driesnoer@gmail.com en via WhatsApp 

(0637226933). Maar het kan ook zijn dat je er samen niet uitkomt om goed op elkaar 

in te spelen. Dat kan omdat er dingen zijn die tussen jullie instaan, vanuit je verleden, 

of een probleem van pornoverslaving of overspel. Dan is er meer nodig dan beter op 

elkaar leren afstemmen. Dan is er herstel van de relatie nodig. Dan kun je natuurlijk 

altijd terecht voor relatietherapie.  

 

Voor een gratis kennismakingsgesprek kun je me altijd bereiken via driesnoer-

verbindt.nl/aanmelden  

 

 

Ik wens je veel liefde en inzet in je relatie! 

 

Corine Hotting  

mailto:driesnoer@gmail.com

