
Gevoel kun je niet sturen, je handelen wel

Je loopt vast in je relatie. Heel normaal. Al veel te lang moet er 
eigenlijk gepraat worden, maar het lukt onvoldoende. In je 
eigen gedrag herken je jezelf  niet meer terug. Gedachten over 
‘wat te doen’ blijven je eindeloos bezighouden. In het gedrag 
van je partner herken je je geliefde niet meer. Wat bindt jullie 
nog? 

Doen wat wél werkt 
Natuurlijk heb ik geen pasklare oplossing voor jullie vragen en 
worstelingen. Er zijn in jullie situatie maar twee mensen die iets 
kunnen veranderen…  

Ik kan je wel houvast bieden: eerst elk apart en vervolgens 
samen. Door te helpen uitzoeken wat je te doen hebt, hoe je 
dat gaat doen en waarom. Het is vaak zo dat je iets anders te 
doen hebt, dan je tot nu toe deed. Als je bereid bent naar je 
eigen aandeel te kijken en in actie te komen gaat ons werk 
samen iets anders opleveren. 

Als dit je aanspreekt: welkom! 
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Gevoel kun je niet sturen, je handelen wel

Kemp van Ginkel 
Ik werk al meer dan 20 jaar als persoonlijk coach en teamcoach 
in organisaties. Ik vond mezelf  eerder niet goed toegerust als 
relatiecoach. Nu wel. Door ervaringen uit eerste hand. Met een 
coachings-aanpak die geen oplossingen geeft, maar wel houvast 
en begrip. Ik ben rustig, aandachtig, een maker, een 
momentgenieter en een uitblinker als ik dat wil. 

Ik werk vanuit Rhenen, 30 minuten rijden vanaf  Utrecht, Den 
Bosch, Nijmegen, Apeldoorn of  Amersfoort. 

Werkwijze 
Eerst apart, dan samen 

Voor ik met jullie samen werk, spreek ik jullie eerst apart. Want 
voor ‘samen’ zijn twee mensen nodig die elk weten wat ze 
belangrijk vinden. 

Voelen, en vooral doen 

We hebben aandacht voor de gevoelens die meekomen in 
relaties. En we laten ze ook weer rusten om ruimte te maken 
voor daden. 

Toewerken naar je eigen vorm 

Ieders verhaal geeft aanleiding voor sterke gevoelens. Ik focus 
op hoe je omgaat met die gevoelens en gedachten, en op wat 
voor mens je graag wilt zijn. 

Uit het patroon stappen 

Ik werk graag op een manier die bestaande patronen 
doorbreekt: al wandelend, bij een vuur, in mijn werkplaats of  
een andere vorm die we samen vinden. 

Prijs 
We werken 5x met elkaar: eerst allebei apart, dan 3x samen. 
Telkens ongeveer 1,5 uur.  De prijs van dit pakket vind je op de 
website: redkite.nl/relatiecoaching
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Hoe zou het zijn om 
jezelf steeds af te 
vragen:  

✦ Werkt deze actie om 
onze relatie te 
versterken?  

✦ Past dit gedrag bij 
de mens die ik wil 
zijn? 


