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Met “uit ‘t veld” wil de redactie lezers meer
betrekken bij de inhoud van dit tijdschrift. 
Het gaat  om de beschrijving van eigen 
praktijkervaringen van professionele begeleiders. 
Wie een bijdrage wil leveren in de vorm van een 
nieuwe casus of wil reageren op eerdere 
bijgedragen kan contact opnemen met de redactie.

C A L E I D O S C O O P
De Caleidoscoop is een rubriek in Counsel-
ling Magazine waarin vanuit verschillende 
visies en dimensies, een diversiteit aan 
methoden en interventies zichtbaar en be-
spreekbaar wordt gemaakt. Het woord Ca-
leidoscoop kent verschillende associaties, 
zoals ‘een kijkglas’, ‘meervoudig kijken en 
handelen’ of ‘verschillende gekleurde werel-
den’. Met iedere beweging van de Caleido-
scoop ontstaat een ander beeld, een ander 
perspectief op verschillen en overeenkom-
sten in de werkwijze en aanpak van counsel-
lors. We nodigen counsellors dan ook van 
harte uit om een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van het vakgebied door te 
schrijven over hun methoden en interventies 
die ze gebruiken in de individuele begelei-
ding van hun cliënten en/of inzetten bij hun 
opdrachtgevers.

fotografie Max Bredschneyder
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Altijd foute mannen
Lucas Derks

“Waarom kies ik toch altijd foute mannen?” 
verzucht Andrea met een machteloze blik. Ik 
vraag haar: “Hoezo altijd?”. Dat resulteert in een 
compact verslag over haar vier relaties. Vooral 
haar vorige partner Philip, jaren lang een engel 
op aarde, bleek plotseling totaal niet te deugen. 
Want hij keek ook naar anderen en had een 
afspraak gemaakt met Andrea’s beste vriendin. 
“Toen zag ik pas wat voor een beest hij is!” 

En nu? Nu was na drie jaren van schijnbare trouw, 
haar echtgenoot Bernard met zijn secretaresse uit eten 
geweest, zonder daar iets over te zeggen. ‘Of alle man-
nen zijn schooiers, of ik kies steeds de verkeerde uit!’ 
Ik vraag Andrea zich in het gevoel te verplaatsen dat 
ze nu bij Bernard heeft. Het is aan haar gezicht af te 
lezen dat ze hem verafschuwt. “Waar beleef je hem?”, 
’vraag ik, eigenlijk ten overvloede; want Andrea kijkt en 
wenkt naar een plek die wel twintig meter ver rechts 
en beneden haar is, en zegt: “Bij de onbetrouwbare 
rothonden hoort hij thuis! Bij boeven en terroristen.”

Ik vraag Andrea in gedachten terug te gaan naar de 
tijd, toen het met Bernard nog helemaal goed was. Het 
kost haar wat moeite, maar dan kan ze zich inleven in 
het gevoel van toen. “Blijf in dat gevoel,” vraag ik haar, 
“en ga na waar je Bernard in je gedachten beleeft.” 
Na een kort moment van zoeken, wijst ze met twee 
handen de ruimte vlak voor zich aan. Om precies te 
zijn, was Bernard toen tien centimeter recht voor haar 
borst. Zijn ogen waren twintig cm hoger dan de hare 
en blikten op haar neer. 

Het Sociaal Panorama model
Om in de sociale werkelijkheid onze weg te vinden, 
moeten we een sociaal navigatiesysteem hebben. Wie 
is wie en hoe verhouden we ons tot die personen? Wat 
we normaal gesproken relaties noemen, zijn generalisa-
ties over concrete contacten. Immers, het woord relatie 
verwijst altijd naar een abstractie, die de concrete 
gebeurtenissen tussen mensen vastlegt als een meer 
algemeen en permanent idee. Oftewel, ontmoet u 
een nog onbekende op straat, dan is dat een concrete 
interactie. Wanneer deze ontmoetingen zich daarna va-
ker herhalen kan u ze tot op het niveau van een relatie 

Het sociaal panorama als instrument voor het 
counsellen van intieme relaties

abstraheren. U meent dan in een vaste betrekking tot 
die persoon te staan.

Onder de naam het Sociaal Panorama, onderzoek ik 
sinds 1993 hoe mensen elkaar onbewust representeren 
en vooral de rol van de imaginaire ruimte daarin. Ik 
ontdekte namelijk dat mensen relaties construeren in 
hun mentale ruimte. Met andere woorden, ze visualise-
ren een soort landschap waarin alle belangrijke mensen 
en groepen mensen hun eigen plek hebben. Ons 
sociaal panorama is opgebouwd uit representaties van 
onze meer permanente ‘relaties’. Ik vroeg mensen, hoe 
ze wisten wat de emotionele kwaliteit van hun relaties 
is: “Hoe weet je dat je met Piet een meer afstandelijke 
relatie hebt dan met Yvonne?” Het antwoord: “Omdat 
Yvonne veel dichterbij staat dan Piet.” 

Hoe mensen relaties construeren blijkt heel consequent 
te zijn: ze plaatsen een abstract beeld van de ander op 
een bepaalde plaats in hun gedachteruimte. De plek 
waar de ander wordt neergezet is grotendeels bepa-
lend voor de emotionele kwaliteit van de relatie. Zo 
ontstond de grondgedachte van het Sociaal Panorama: 
relatie is locatie. Waar ik in mijn onbewuste landschap 
van mensen een ander lokaliseer, zorgt ervoor hoe ik 
me ten opzichte van die persoon voel.

Andrea’s foute mannen
De afgelopen decennia onderzocht ik de onbewuste 
structuur van talloze intieme relaties. Daarbij kwamen 
een aantal patronen aan het licht die direct in de coun-
sellingpraktijk toepasbaar zijn.
Andrea had bij nader onderzoek niet alleen Bernard 
midden voor, heel dichtbij en veel hoger dan zijzelf 
in haar sociaal panorama, ook haar vorige partners 
hadden die eer. De implicaties van die plek zijn echter 
grotendeels bepalend voor de “foutheid” van die man-
nen. Waarom? Ik zal het uitleggen aan de hand van de 
gevonden algemeen geldende patronen: 

a.  Hoe dichterbij een persoon in het sociaal panorama 
gerepresenteerd wordt, des te meer emotionele 
invloed deze heeft.

b.  Ook de “midden voor” positie geeft de daar afge-
beelde persoon een hoge graad van belangrijkheid: 
die staat in het centrum van de aandacht.

c.  Daarnaast bepaalt de ooghoogte van de weergege-
ven persoon diens status, macht en invloed. 
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Dus als een persoon dichtbij, centraal en hoog is, 
versterken deze factoren elkaar. Dat betekent voor 
Andrea dat zij haar mannen een enorm prominente 
plaats in haar leven gaf. Zij besefte dat, maar vond dat 
juist wenselijk: ‘Ik houd van sterke mannen. Mannen 
waarop ik me kan richten en waar ik mij helemaal aan 
kan geven.’

De romantische overtuigingen die daarachter schuil 
gaan zijn helder. Maar het betekent wel dat wanneer 
mannen die zo belangrijk zijn iets fout doen, Andrea’s 
hele wereld op zijn kop staat. Andere vrouwen, met 
mannen met hetzelfde gedrag, maar die hun man-
nen op minder prominente plekken in hun sociaal 
panorama hebben, zullen een grotere tolerantie tegen 
misstappen vertonen. Bijvoorbeeld, wanneer hun man 
in hun sociaal panorama naast hen staat en op gelijke 
ooghoogte met hen mee de wereld in kijkt, is de relatie 
er veel meer een van ‘steun, gelijkwaardigheid en sa-
men’. Wanneer de partner een beetje in de fout gaat, 
stort de wereld dus niet onmiddellijk in. Zo’n vrouw 
zou na een poosje kunnen vragen: “Liefje, kun je kijken 
hoe je me een beetje meer trouw kunt zijn? Dat vind ik 
eenvoudigweg rustiger en hygiënischer.”

De counsellor
Voor een relatiecounsellor is het heel behulpzaam, 
wanneer deze begrijpt hoe mensen onbewust hun 
intieme relaties in hun hoofd hebben. Kennis van de 
algemene patronen in sociale panorama’s helpt hen als 
een ruggensteun bij het begrijpen van de problemen. 
Alle sociaal panorama toepassingen beginnen met het 
maken van een helder onderscheid tussen, ‘echte men-
sen van vlees en bloed’ en de ‘innerlijke representaties 
die we van andere mensen maken’. De meeste ‘leken’ 
zien hier geen verschil tussen, en beschouwen hun 
beelden van anderen als de ‘enig mogelijke waarheid’: 
zij ‘kennen’ de ander, denken ze. Maar dat is een grote 
misvatting.

Want we kennen niemand en we hebben nooit relaties 
met echte ‘vlees-en-bloed’ anderen. We kennen en 
houden van onze zelfgeconstrueerde beelden van 
de anderen. U houdt dus van uw eigen idee over uw 
vrouw of man, maar niet van uw fysieke echtgenoot. 
Die echte kent u niet. 
 
Wanneer Andrea de echte Bernard zou liefhebben, dan 
zou zij een ongelooflijke hoeveelheid meer informatie 
over hem in zich hebben moeten opnemen. Mensen 
zijn van nature complex en tegenstrijdig. Dat is teveel 
om te kennen. Daarom heeft Andrea een vereenvou-
digde visie van Bernard in haar hoofd, en daarom was 
ze verrast dat hij ook nog andere aspecten herbergde. 
Om van iemand te houden moeten we die anders 
waarnemen dan andere mensen. We moeten diens ver-
mogens, persoonlijkheidseigenschappen en schoonheid 
gunstig afspiegelen, anders lukt de liefde niet. Met an-

dere woorden, iedereen is eigenlijk een potentiële hulk 
voor de ander. Het oude beeld dat Andrea van Bernard 
had was een gefilterde kopie. Het was een beperkte 
en vervormde voorstelling van hem. Het toonde alleen 
zijn sterke en mooie kanten. Daardoor kon hij door de 
mand vallen. Hij hoefde daarvoor maar een keertje een 
geheime afspraak te maken om voor Andrea in het 
tegenovergestelde te veranderen. 

Bernard vond het prima
Wanneer jouw partner jou tot het centrum van het 
universum maakt, en ten gevolge daarvan intens veel 
van je houdt en alles voor je over heeft, is daar moeilijk 
weerstand aan te bieden. Toch kun jij je er ongemak-
kelijk bij voelen, de angst kan je bekruipen dat hem of 
haar ooit de schellen van de ogen zullen vallen, omdat 
je nooit zo perfect kunt zijn als wat deze bijzondere 
positie vraagt.
“Bernard zei me vaak, dat ik hem idealiseerde. En dat 
hij liever had dat ik dat wat minder deed,” zei Andrea. 
“Maar als ik van iemand houd, dan ga ik daar helemaal 
voor. Zo hoort het, vind ik.”
Met het Sociaal Panorama kun je niet alleen bepalen 
hoe mensen relationele problemen creëren, maar het 
geeft ook de middelen om die problemen op een hele 
directe manier aan te pakken.
De methoden steunen op hypnotherapie en NLP. Deze 
disciplines geven toegang tot onbewuste representaties 
en bieden ook de instrumenten om via directe sugges-
tie daarin veranderingen aan te brengen. 

Interventie
Andrea’s moeder heeft het haar al zo vaak gezegd: 
“Maak mannen toch niet zo belangrijk!” Maar dat 
veranderde alleen de relatie tussen moeder en doch-
ter, want Andrea werd daar flink chagrijnig van. Met 
behulp van het sociaal panorama kan de counsellor die 
verandering in passende stappen vormgeven. Relatie is 
locatie; dus als de relatie niet goed is moet de locatie 
veranderen. Als locatie houdt een sociaal panorama 
consulent rekening met de richting, de afstand, de 
blikrichting en de ooghoogte. Bij Andrea gaat het erom 
uit te vinden in welke richting, afstand, kijkrichting en 
ooghoogte Bernard verplaatst moet worden. Dat is 
logisch gesproken een beetje uit het midden, iets lager 
en mogelijk een beetje verder weg. Meestal begint de 
counsellor ermee om de cliënt deze positie uit te laten 
proberen en daarbij goed op innerlijke weerstanden 
te letten. Andrea zegt: “Maar dan is het geen echte 
liefde meer! En dan moet ik mijn overleden broer ook 
verder weg zetten, want anders staat die op de eerste 
plek, en dat wil ik hem niet aan doen.” Met behulp 
van passende technieken worden deze weerstanden 
aangepakt. Zij behoren tot de instrumenten van de 
sociaal panorama consulent. Het resultaat is dat Andrea 
Bernard op een iets minder prominente positie kan 
plaatsten zonder dat er nadelen aan kleven. 
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De eenzijdige veranderingen die Andrea daarmee in 
haar sociaal panorama tot stand brengt kunnen verre-
gaande consequenties hebben. Die worden begrijpelijk, 
als we inzien dat mensen op elkaar reageren vanuit de 
beelden die ze van elkaar hebben en niet direct op wat 
ze fysiek zijn, letterlijk zeggen en doen. Bijvoorbeeld: 
wanneer u een harde stomp op uw schouder krijgt van 
een vreemde en deze noemt u ook nog kleine eikel, 
dan zou dat wel eens tot een onverwachte uitbarsting 
kunnen leiden. Maar wanneer uw beste vriend zich 
exact dezelfde dingen permitteert kan dat juist de 
vriendschap bevestigen. Of een ander voorbeeld:
’s ochtends komt uw levenspartner uit de douche aan 
de ontbijttafel, en geeft u voor het eten eerst beleefd 
een hand. 

Wat is het Sociaal Panorama?
Zoals de cognitieve psychologie stelt, construeren mensen een model van de werkelijkheid. Daarmee vinden ze hun weg 
in de wereld. Binnen dat model bestaat een groot stuk dat we als de kaart van de sociale werkelijkheid kunnen aandui-
den. Een centraal kenmerk van die kaart is zijn ruimtelijke structuur. Mensen bouwen een landschap van afbeeldingen 
van personen (personificaties) om zich heen. Dit sociale panorama bepaalt wie ze geloven dat ze zelf zijn en wie ze 
geloven dat de anderen zijn. 

Vanuit de klinische praktijk is dit idee uitgegroeid in een methode voor het verbeteren van sociale relaties van ieder type. 
Moeilijke conflicten, onderhandelingen, familierelaties, intieme relaties, inter-groep relaties, onderwijs relaties, teams zijn 
bijna altijd gebaat bij sociaal panoramische interventies.

De voorkeur die Nederlandse hulpverleners hebben voor buitenlandse (Amerikaanse) methoden, heeft ervoor gezorgd 
dat het Sociaal Panorama elders in de wereld bekender is dan in het land van herkomst.

Kortom, de relatie, in de vorm van een beeld in het 
sociaal panorama, bepaalt in grote mate hoe dingen 
overkomen. Daarbij komt dat mensen een veelvoud 
meer aan onbewuste non verbale boodschappen op-
pikken dan ze meestal geloven. Ontmoeten we iemand 
die we niet mogen, dan heeft dat onmiddellijk een 
invloed op onze bewegingen, gezichtexpressie, adem-
haling en kijkgedrag. 

Zolang Andrea gelooft dat Bernard een schoft is, 
omdat ze hem op een schoftenplek in haar sociaal 
panorama heeft gezet, zal ze passend onbewust non-
verbaal op hem reageren. Bernard op zijn beurt, neemt 
dat gedrag waar, en zal beseffen dat het hem nog niet 
vergeven is. De spanning die dat bij hem op roept en 
zijn daardoor veranderde kijk op Andrea, zullen voor 

fotografie Lucas Derks
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een heel stroeve wisselwerking zorgen. Zodra Andrea 
echter haar innerlijke beeld van Bernard heeft verbe-
terd, gelooft zij weer in zijn goeder trouw. Want dat 
beeld is Bernard voor haar. Dan straalt ze dat auto-
matisch naar hem uit en hij ontvangt die boodschap 
zonder daar iets speciaals voor te doen.

Daarom kan na een interventie een wonderbaarlijke 
verandering ontstaan, die vaak tot magisch denken 
aanleiding geeft. Het sociaal panorama model gebruikt 
echter geen bovennatuurlijke verklaringen voor die 
fenomenen.

Ethiek en ontrouw in de counsellingpraktijk
In het Surinaamse binnenland komt een vrouw bij de 
Bonuman (sjamaan). Zij klaagt over de ontrouw van 
haar man. De sjamaan zegt dat zij haar man moet 
halen. Als ze even later samen bij de heler zitten, 
leest deze in zijn orakel dat de echtgenoot bezeten 
is (gekroid). De Bonuman stelt vast dat het de vrouw 
is, waarmee de man vreemd ging, die de boze heks 
is. Dus organiseert men een feestelijke therapiezitting 
om de bezetenheid ongedaan te maken. Familieleden 
zijn er getuige van hoe de sjamaan de kwade invloed 
ontkracht, met kruidenbaden en offers en spreuken. Ie-
dereen is blij, en het echtpaar keert genezen terug naar 

huis. Het huwelijk houdt daarna nog 23 jaar stand.
Ook in andere culturen buiten Suriname gebruikt men 
soortgelijke methoden om met ontrouw om te gaan. 
Binnen onze cultuur is dit onacceptabel, omdat wij 
lijken te eisen dat de man als schuldige wordt aange-
wezen en minimaal spijt betuigt en beterschap belooft. 
Ook moet hij meestal zijn vrouw een nieuwe keuken 
geven of een kleine sportauto. Onze culturele huwe-
lijks- en relatieethiek staan vaak pragmatische oplos-
singen in de weg. Ook wanneer we met het Sociaal 
Panorama werken, roept dit soms dergelijke vragen op. 
“Ja, maar die man is toch fout geweest! Gaan we daar 
helemaal niets mee doen?”
In mijn praktijk kom ik wel eens vrouwen tegen die 
jaren lang door hun echtgenoot mishandeld zijn. 
Dan vraag ik die vrouwen: “Waarom ben je niet 
weggegaan?”“Omdat ik van hem houd.” Dan is het 
bijzonder nuttig voor mij als counsellor om te geloven 
dat “houden van” een zaak is van hoe en waar je de 
ander in je sociaal panorama hebt geplaatst. Dat geeft 
mij een aanknopingspunt om te helpen.

Meer lezen
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