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Voorwoord   
 
Voor je ‘ligt’ mijn boek over het Kompas der Liefde. Een Kompas die cliënten en relatiebegeleiders 
helpt in het inzichtelijk krijgen van de problematiek, het verlies, en de focus legt op de oplossing. Op 
de toekomst. 
 
Dit boek is bedoelt voor iedereen die werkt met mensen die in een relatie zitten. Dit kunnen liefdes 
koppels zijn in relatiecrisis (bijvoorbeeld relatietherapeuten en seksuologen), werkgevers en 
werknemers in conflict (bijvoorbeeld mediators) en ook ouder en kind begeleiders (kindercoaches en 
therapeuten). En ieder andere begeleider die met meerdere mensen in gesprek/begeleiding zit.  
 
Het model van het Kompas der Liefde staat niet op zichzelf. In dit boek zal ik ook verwijzingen maken 
naar andere modellen en technieken die bij dit Kompas een rol kunnen spelen. Want dit is ook wat ik 
voor ogen had. Een model die, in mijn geval, alles wat ik toepas bij relatietherapie samenvoegt. 
Bijeen brengt. Want er is veel. Heel veel. En dat is goed ook. Want bij het ene koppel werkt de ene 
techniek beter dan bij het andere. En dit Kompas koppelt het allemaal aan elkaar. Voor jou weer 
anders dan voor mij. Dit zal later in het boek ter sprake komen. 
 
Ik hoop dat ik je kan inspireren met dit boek. Dat ik je een nieuwe tool geef om letterlijk met je 
cliënten te bewandelen (middels ankerplaten) of als achtergrond mee te nemen in je hoofd als je 
tegenover jouw te begeleiden cliënten/klanten zit.  
 
Heb je vragen over de inhoud of wil je deelnemen aan één van de Kompas der Liefde in de praktijk 
avonden neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan hier onder. 
 
Ik wens je veel leesplezier en succes met het toepassen van het Kompas der Liefde in jouw praktijk. 
 
 
Monique Moor 

www.fitenvitaalcoaching.nl 
m.moor@fitenvitaalcoaching.nl 
06 – 14 50 43 90 
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Waarom het Kompas 
 
‘Waarom een Kompas’ was een vraag die ik kreeg tijdens een workshop over het Kompas der Liefde. 
Ja, goeie vraag.  
 
Ik vind dat mijn docent aan de opleiding Verlieskunde aan de Hoge School Drechtsteden het heel 
mooi heeft verwoord:  

 
‘Het symbool van het kompas is mooi, want dat is dat je er altijd mee thuis kan 
komen. Thuis komen in je leven. Bij een verlies kun je je verdwaald voelen. Je hebt 
van alles geleerd: hoe je met geld moet omgaan, hoe je kan studeren, hoe je 
gezond blijft. Maar nergens leer je hoe je omgaat met de situatie als je iemand of 
iets belangrijks verliest (Stéphanie Beijnes, Het Kompas, leren navigeren met 
verlies, 2019)’ 

 
Stéphanie heeft mij, samen met mijn medestudenten, voor het eerst meegenomen in het Kompas. 
Het Persoonlijke Kompas. We werden meegenomen van Zuid naar Noord via West en/of Oost en ook 
absoluut het Nu, het middelpunt. Stappen in ons leven. Door verlieservaringen heen naar de 
toekomst. Vooruit kijken. Je eigen pad volgen.  
 
Om af te studeren voor de opleiding Verlieskunde was de opdracht om een doelgroep te kiezen, een 
methode te gebruiken, danwel te ontwikkelen en dit toe te passen op de doelgroep.  
Mijn doelgroep was direct zonder twijfel relaties. Want wat kan er een hoop verlies worden 
meegenomen in een relatie én ontstaan in een relatie.  
 
Vanuit de opleiding en deze opdracht is het Kompas der Liefde ontstaan. Het navigeren van twee of 
meer individuen in hun weg door verliezen heen naar de toekomst. Een manier of richting te geven 
van Zuid naar Noord. Een hulpmiddel om middels een visueel beeld en gezamenlijke taal woorden te 
geven aan de te nemen stappen om uit de crisis, die is ontstaan, te komen. 
Onder ogen komen wat in het Zuiden is, aanspreken wat in het Oosten en Westen is en samen de 
weg te bewandelen naar het Noorden. Een toekomst met elkaar… of zonder. 
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Verlies binnen een relatie 
 

Verlies en Rouw 

 
Zoals eerder aangegeven komt het Kompas der Liefde voort uit het Kompas ontwikkeld door 
Stéphanie Beijnes. Een Kompas ontwikkeld met als achtergrond verlies en rouw in de begeleiding van 
een individueel persoon. 
 
Verlies en rouw wat ontstaat als we iets moeten missen. Een persoon of iets anders zoals hieronder 
omschreven.  
 
Verlies wordt in het boek Professioneel begeleiden bij Verlies van Jakob 
Wielink, Leo Wilhelm en Denise van Geelen-Merks (2017) omschreven als 
het permanent missen van, afscheid nemen van, het verbreken van de 
verbinding met en de hechting van iemand met wie, of iets waarmee, 
een betekenisvolle relatie wordt onderhouden. 
 
Vrij vertaald dus het verliezen van iets of iemand waarmee we een 
verbinding hadden gemaakt en waarbij die verbinding betekenisvol was 
voor ons.  
 
Rouwen wordt hierin omschreven als het omgaan met een totaal van 
gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gedrag dat kan 
ontstaan wanneer, vrijwillig of gedwongen, afscheid genomen wordt van 
iets waarmee, of iemand met wie een betekenisvolle relatie werd 
onderhouden.  
 
Vrij vertaald is rouw het omgaan met dat verlies met alle gevoelens, 
gedachten en lichamelijke ongemakken en gedrag die kunnen ontstaan.  
 
Het probleem met veel van het verlies wat we in ons leven hebben, is dat we dit niet altijd bewust 
zien. Als een dierbaar persoon overlijd dan is dit een duidelijk verlies waarover we in meer of 
mindere mate kunnen rouwen. We nemen afscheid middels het ritueel van bijvoorbeeld en 
begrafenis of crematie en hebben een tastbare situatie van verlies. Iemand is er niet meer. 
Dit zelfde geldt bij het verlies van bijvoorbeeld een baan, al dan niet gedwongen. We zeggen iets 
vaarwel. Het is klaar en komt niet meer terug. 
 
Dit zijn duidelijke verliezen. Verliezen waarom we kunnen rouwen, ieder op onze eigen manier.  
Er zijn echter ook vele verliezen waar we niet bij stil staan. Die gewoon gebeuren zonder dat we hier 
bewust van zijn of het definiëren als een verlies. Sterker nog, vaak komt er iets leuks, moois of fijns 
voor terug.  
 

Neem bijvoorbeeld het afstuderen van een opleiding. Het is klaar. Hard 
gewerkt, vele uren zijn er ingestoken en daar is het resultaat. Het papiertje is 
binnen. Een vreugdevolle gebeurtenis. Een nieuwe weg in de toekomst. 
Toch, als je dan iets dieper gaat kijken, is er ook verlies. Verlies van de 
mensen waarmee je de opleiding volgde, verlies van misschien wel vrije tijd 
omdat je nog niet echt hoefde te werken.  
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Of neem bijvoorbeeld een nieuwe relatie. We gaan een nieuwe relatie aan en zijn dolgelukkig. 
Vlinders in je buik. Je lijkt wel weer 16. Wat je echter inlevert is een stukje vrijheid. Zelf bepalen, zelf 
invulling geven aan je leven. Er moet rekening gehouden worden met de ander. En dit is helemaal 
geen probleem. Want het is leuk. Je wordt er blij van. Het is fijn.  
 
En dan kan het ineens niet meer zo fijn zijn. 
 
Verlies kan ons ineens raken. Ineens de kop op steken. Heel duidelijk voor ogen zijn wat er wordt 
gemist. Of heel onduidelijk zijn. Er is iets maar niet helder wat. 
 
Verlies kan even onze wereld even doen schudden. Bijvoorbeeld als je beseft dat vriendschappen 
verloren zijn gegaan, een bepaalde manier van leven verloren is gegaan toen het papiertje van de 
opleiding is gehaald. Een vreugdevol moment kan ineens een melancholisch moment zijn. Een 
moment waar met weemoed op wordt teruggekeken. En dan ga je weer door. Krijgt het weer zijn 
plek in je verleden.  
 
Maar verlies kan ook een hele wereld op zijn kop zetten. En dit kan dus soms heel onverwachts en 
onduidelijk zijn. Vaak getriggerd door een aan de oppervlakte lijkend niet gerelateerd event. En dat 
kan niet alleen je leven (even) op zijn kop zetten, je in rouw brengen, maar ook de relaties om je 
heen doen schudden. Of in crisis brengen. 
 

Verlies in de relatie 

 
In onze relaties maken we veel verliezen mee. Vele staan we totaal niet bij stil. Zoals in het eerder 
voorbeeld beschreven is het over het algemeen een fijne ervaring om een nieuwe liefde te leren 
kennen. En dat zet zich, als de relatie langer duurt en fijn blijft, voort in samenwonen, misschien wel 
trouwen en kinderen. Allemaal leuke gebeurtenissen.  
 
En verlies hoeft hierbij helemaal geen probleem te zijn. Er komt iets moois voor terug en dat is nodig 
en fijn. Nodig omdat verlies ook verandering brengt. Als we niet zouden kiezen voor die partner 
zouden we alleen blijven. En dat heeft zijn voordelen maar ook zijn nadelen. Ook weer verlies. 
 
We kunnen dus ook niet zonder verlies. Het hoort erbij en is noodzakelijk. Tot het problemen geeft. 
 
En dat is wanneer mensen mogelijk bij ons komen. Bij jouw als relatietherapeut, seksuoloog, 
mediator, of welke begeleider je dan ook bent voor mensen in relaties.  
 
Ze komen bij jouw, omdat het niet meer lekker loopt. Tussen liefdespartners. Tussen collega’s of met 
de werkgever. Maar ook een kind dat zich anders gedraagt dan de ouders zouden willen of 
verwachten. Ze zijn op zoek naar verandering. Het moet anders, beter, weer leuk worden. Of op een, 
bij voorkeur, goeie manier uit elkaar. Daarvoor zoeken ze jou op.  
 
En als je dan gaat kijken, speelt verlies altijd een rol. Al dan niet duidelijk herkenbaar voor jou en/of 
je cliënten.  
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Vaak komen cliënten voor relatietherapie bij mij met de hulpvraag om 
te werken aan de communicatie. In een uitgebreide intake ga ik met 
hen op zoek naar waar het nu echt over gaat. Want gebrekkige 
communicatie is het probleem waar ze tegen aan lopen. Ze snappen 
elkaar niet, kunnen (of willen) elkaar niet begrijpen. Ze lopen vast, 
reageren slecht op elkaar, en komen in de vicieuze cirkels die in de loop 
der jaren zijn ontstaan. Maar waar gaat het echt om. 

 
Daarnaast is vertrouwen ook een veel gehoord probleem. Veelal na vreemdgaan (in welke vorm dan 
ook) door één van beide partners. Dit is een duidelijk verlies. Een verlies van vertrouwen. Ook wel 
een primair verlies genoemd (Jakob van Wielink ea 2017). Ga je echter verder in het gesprek dan 
komen er vaak nog secundaire verliezen bij kijken (Jakob van Wielink ea 2017). Verliezen die niet zo 
aan de oppervlakte liggen maar wel een gevolg zijn van het primaire verlies. Bij geschaad vertrouwen 
kan dit bijvoorbeeld gaan over verlies van zelfvertrouwen van de partner die is bedonderd.  
 
Over het algemeen gaat het in veel gevallen over verlies van verbinding met de ander. Verbinding 
van het horen bij de ander. De vanzelfsprekendheid en het vertrouwen dat de ander er altijd voor je 
is, bij jou hoort en wat er ook gebeurt altijd voor je klaarstaat (Sue Johnson, Houd me vast, 2008). 
 
En als je dan verder gaat kijken naar andersoortige relaties zoals binnen families, ouders en kinderen, 
werkgever en werknemer, gaat het vaak ook over het verlies van verbinding en vertrouwen.  
  
De kunst is om de verliezen te herkennen, te ontrafelen, aan de oppervlakte te brengen. 
 
Het Kompas der Liefde helpt om inzicht te geven in de verliezen die zijn geleden (primair en 
secundair). In reacties en acties die mensen hierop geven. En het helpt om te dealen met die 
verliezen, het een plek te geven en weer vooruit te gaan richting een gezamenlijke danwel aparte 
toekomst.    
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Het persoonlijke en relationele stuk 
 
Als mensen bij jou komen en hun probleem voorleggen lopen er vaak meerdere dingen door elkaar. 
Het probleem tussen de personen die voor je zitten en hun persoonlijke problemen.  
 
Tijdens de ontwikkeling van het Kompas der Liefde werd mij dit ineens heel erg duidelijk. Het was 
altijd een soort van vanzelfsprekendheid waarbij ik niet heel bewust stil stond. Het was er. Mensen 
nemen zichzelf mee in een relatie. Maar hoe meer ik erop ging letten hoe duidelijker het naar voren 
kwam.  
 
En door bovenstaande is de dynamiek van het begeleiden van een relatie ook gelijk ingewikkelder.  
 
Zoals ik geleerd heb, zet je bij relatietherapie de relatie centraal. Dat is het uitgangspunt, daar gaan 
we aan werken. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Er zitten namelijk twee of meer mensen in die 
relatie. Allebei met hun eigen beleveniswereld. Hun eigen gevoel. En hun eigen ‘kader’. Een kader 
wat is opgebouwd door hun respectievelijke verledens. Opvoeding, ervaringen tijdens hun jonge 
jaren, andere relatie ervaringen, en eigen kijk op het leven en de wereld.  
 
Dus ja de relatie staat centraal, maar daarin bevinden zich twee (of meer) unieke individuen.  
 

De Persoonlijke Archiefkast 

 
Tijdens mijn opleiding Verlieskunde heb ik vele boeken moeten lezen en ook weer vele methoden 
aangereikt  gekregen. Zo ook methoden om een uitgebreid plan te maken voor het starten van de 
begeleiding van een cliënt. 
 
Nu ben ik zelf niet zo van een vooropgesteld plan. Dat is mijn aversie. Voor mij te rigide (of het beeld 
van), te weinig flexibiliteit. Mijn idee daarbij is, dat ik er zit voor mijn cliënten. Als er iets is 
voorgevallen wat de aandacht nodig heeft, dan moet ik niet het programma moeten volgen wat we 
hebben afgesproken, maar mijn client of cliënten helpen bij wat er nu is.  Dit natuurlijk wel zonder de 
rode draad van de hulpvraag uit het oog te verliezen.  
 
En precies om dit laatste vond ik de Persoonlijke Archiefkast die Herman de Mönnink beschrijft in 
zijn boek Verlieskunde, methodisch kompas voor de beroepspraktijk (2017), een handige manier om 
overzicht te houden van de onderdelen die belangrijk zijn in het begeleidingstraject.  
 

De Persoonlijke Archiefkast (PAK) wordt door Herman de Mönnink 
omschreven als: De PAK-techniek is een inventarisatietechniek die zorgt 
dat de aandachtsgebieden op een rijtje worden gezet en gespiegeld. 
 
Hij omschrijft een archiefkast met lades. In elke lade gaat een 
aandachtsgebied van de client. Je maakt hiermee een overzicht van de aan 
te pakken punten en kan hier dus gestructureerd mee aan de slag. Zonder 
dat het een strak schema wordt waarbij ook nog de methoden zijn 
vastgelegd die zullen worden toegepast. Tenminste, zo gebruik ik hem. 
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Ik ben deze PAK steeds meer gaan toepassen bij mijn cliënten. Het is voor mij een heldere 
inventarisatie, maar ook voor de client. Ervaring leert namelijk dat het vaak niet één ding is waar ze 
voor komen.  
 
Vroeger probeerde ik het doel van de sessies te vangen in een zo’n concreet mogelijke zin. Die zin 
kreeg vaak een rijtje van bijbehorende punten. Die passen nu mooi allemaal in de ‘lades’ van de kast. 
 

Van PAK naar RAK 

 
Bij de relatietherapie of begeleiding van meerdere mensen in een traject heb je te maken met een 
Relationele Archief Kast. Een RAK. Ze komen tenslotte met een probleem met betrekking tot hun 
relatie bij jou. In dit geval bevatten de archief lades de relationele problemen. Bijvoorbeeld: 
communicatie, vertrouwen, kwetsbaar opstellen, intimiteit. 
 
Maar dan ben je er echter nog niet.  
 
Zoals ik daarstraks al aangaf, staat de relatie voor mij centraal in relatietherapie. Daar gaan we aan 
werken. Echter daarin zitten twee individuen met hun eigen verleden, problemen, kader en kijk op 
de zaken. En hun eigen verliezen.  
 
Ja hun verliezen. Want als we weer even terug gaan naar het begin, maken we in ons leven meerdere 
verliezen meer. Groot en klein. En die verliezen zijn soms heel zichtbaar en tastbaar, en vaak ook 
niet. Maar die verliezen hebben ons wel gevormd. Hierdoor hebben we bepaalde strategieën 
ontwikkeld en overtuigingen over ons zelf en de wereld gekregen.  
En dan hebben we ook nog de verliezen die de relatie brengt. We maken compromissen, we passen 
ons aan, we komen in (negatieve) vicieuze cirkels terecht. En dat dragen we allemaal met ons mee. 
Onze persoonlijke kant en onze relationele kant in de relatiecrisis.  
 
Dus een RAK alleen is het niet. Een RAK wordt gevormd door twee (of meer) PAK’s, de persoonlijke 
issues en een RAK, de relationele issues. Zie het plaatje hieronder. 
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Een voorbeeld 

Een vrouw klopt bij mij aan voor relatietherapie. Zij ziet dit als een soort laatste redmiddel. 
Zij ervaart veel disbalans in de relatie en kan er met haar partner niet over praten. Ze raken 
verstrikt in verwijten en uiteindelijk veranderd er onvoldoende.  
Haar man is enigszins sceptisch voor de relatietherapie, maar wil niets liever dan zijn gezin bij 
elkaar houden. We starten met een intake, een uitgebreide inventarisatie van de situatie 
waar ze in beland zijn. Hun relatiecrisis. 
 
De volgende RAK ontstaat: 

➢ Communicatie 
➢ Steun en waardering naar elkaar 
➢ Kwetsbaar opstellen (veiligheid) 
➢ Balans 
➢ Intimiteit en genegenheid 

 
Er zijn echter ook nog twee PAK’s die meespelen.  
Die van de vrouw: 

➢ Loslaten verleden 
➢ Niet gehoord worden 
➢ Beperkende overtuigingen 

 
Die van de man: 

➢ Sterke mening en wil 
➢ Niet gezien worden 

 
Zoals blijkt is hun probleem groter dan het niet meer met elkaar kunnen communiceren. 
Deze twee mensen hebben de verbinding verloren. Vooral de vrouw. Zij ervaart geen steun 
van haar man, voelt zich niet geliefd en heeft geen vertrouwen om zichzelf kwetsbaar op te 
stellen. Zij mist basis elementen in de relatie als veiligheid en vertrouwen. 
 
En gaande weg komen vele verliezen boven. De aanpassingen die beide hebben gedaan om 
de ander het meer naar de zin te maken (vaak voortkomend uit invulling van wat gedacht 
wordt dat de ander graag wil). Er is bepaalde afhankelijkheid ontstaan. Er zijn grote 
compromissen gemaakt. Er is gevoel van veiligheid en vertrouwen in de ander opgegeven. En 
er zijn persoonlijke verliezen. 
 
De persoonlijke verliezen zorgen ervoor dat er aannames zijn gedaan. Dat er al een 
achterstand is in vertrouwen van de ander (de vrouw komt uit een heftig gebroken gezin). 
Dat er onbewust overtuigingen meespelen over zichzelf die worden geprojecteerd op de 
ander. Enzovoorts. 
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Het Kompas der Liefde 
 
Het Kompas der Liefde is een inzicht gevende methode die richting geeft op de toekomst. Alle eerder 
genoemde onderdelen komen hierin aan bod. De relatie als centraal punt van aandacht. De twee (of 
meer) individuen met hun persoonlijke stuk en het relationele stuk (hun eigen PAK en de RAK). Maar 
ook de mensen om hen heen. En natuurlijk de verschillende verlieselementen. Binnen de relatie en 
de persoonlijke verliezen.  
 
Alles komt samen in het pad naar de toekomst. Het Noorden.  
 
In de volgende onderdelen van dit hoofdstuk bespreek ik de verschillende windrichtingen en het 
centrale middelpunt (het hart). Elk onderdeel heeft zijn eigen kracht. En bij elke onderdeel zijn 
verschillende vragen te stellen. Gericht op het individu en op de relatie.  
 
De toepassing van het model komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.  
 

Het Zuiden 

 
Het Zuiden is de plek van het verleden. Al onze eerdere ervaringen, ons 
opvoeding, onze verliezen en ook mooie momenten liggen in het verleden.  
 
In het Kompas der Liefde is dit de plek waar men vaak in blijft hangen. De plek 
waar hetgeen verloren is wat de crisis heeft veroorzaakt. De plek waar men blijft 
hangen met teruggrijpen naar hoe het toen beter was.  

 
De plek ook waar we gevormd zijn. Waar onze overlevingsstrategieën, om met bepaalde zaken om te 
gaan, zijn ontwikkeld. Waar we hebben leren pleasen of ons hebben leren wegcijferen. Waar we voor 
ons zelf hebben leren zorgen en misschien wel te onafhankelijk van anderen geworden zijn. Waar en 
hoe we hebben geleerd om met verlies en de tegenslagen in het leven om te gaan. Waar we mogelijk 
kleine en grote trauma’s hebben beleefd.  
 
Het verleden is de plek waar vaak op wordt teruggekeken. Op teruggegrepen. Bewust en onbewust.  
 

Een voorbeeld 

Een man en vrouw zijn bij mij gekomen voor verbetering van hun relatie. Net als het eerdere 
voorbeeld is er voor de vrouw een disbalans. Zij ervaart dat er te veel verwacht wordt van 
haar in de opvoeding en zorg van de kinderen. Het wegbrengen, halen, thuis zijn als de 
kinderen ziek zijn, alleen eten, ochtend- en avond ritueel. Hij heeft tenslotte een eigen 
bedrijf. Werkt 60 uur per week voor hun geld. Voor het gezin. 
 
Maar zij houdt het niet meer vol. De ballen vallen uit de lucht en ze kan ze niet meer hoog 
houden. En zij krijgt te weinig actie en begrip vanuit zijn kant.  
 
Nu zitten ze in relatietherapie en we bespreken onder andere concrete voorbeelden. De man 
is echt geschrokken van een ophanden zijnde scheiding en heeft al veel aangepast in het 
dagelijkse doen en laten. Ook is hij in de sessies open en begripvol. Toch lijkt er geen 
verbetering in hun verbinding naar elkaar te zitten. Geen verbetering vanuit de vrouw in het 
gevoel naar haar man toe.  
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Wat er namelijk gebeurt, is dat bij elke aanpassing, erkenning en begrip die de man toont, de 
vrouw rap terugvliegt in het verleden. Want toen deed hij dit niet. En als hij het toen niet 
deed, waarom nu dan wel.  
 
De vrouw zit verstrikt in het verleden. In het Zuiden.  

 

Onze overlevingsstrategieën 

In ons verleden ontwikkelen we allemaal strategieën om zogezegd te overleven. Terugkijkend kan 
het nu iets heel kleins en simpels zijn waar je als volwassene nu heel anders op zou reageren,  maar 
toen was het nodig om te handelen. Om te vechten, vluchten, te bevriezen. Op een bij ons passende 
manier.  
 
En die strategieën zijn erin gesleten. Alsof we een beveiligingsbedrijf in ons hebben zitten die het 
minste of geringste idee van gevaar de knoppen indrukken om de hekken te sluiten. Om actie te 
nemen of terug te trekken.  
 
Die strategieën zetten we dus automatisch en onbewust in. Ook al is het in het volwassen leven niet 
meer nodig. En dan kan dus ook gevolgen hebben in hoe je in een relatie handelt in bepaalde 
situaties.  

Een voorbeeld 

Een man en vrouw zijn bij mij al enige tijd in begeleiding. Zij zijn gekomen met communicatie 
problemen. En daarnaast spelen er issues met de familie. Zijn familie is uitgesproken. Haar 
familie beschouwend en beschermend. Door de jaren heen hebben er al meerdere conflicten 
plaatsgevonden met zijn familie.  
 
We zijn bij het punt gekomen om verhalen rond te maken. De verhalen te doorlopen uit het 
Zuiden, het verleden, om te komen tot erkenning en begrip, om zo stappen naar de toekomst 
te kunnen maken.  
 
Een specifieke situatie tussen de vrouw en haar schoonfamilie wordt aan de kaak gesteld. Er 
heeft een woordenwisseling plaatsgevonden. De vrouw neemt het haar man zeer kwalijk dat 
hij op dat moment geen actie heeft genomen en voor haar is opgekomen. 
 
Het blijkt dat beide op dat moment, in de discussie met de familie, in hun beide 
overlevingsstrategie zijn beland.  
 
De vrouw kroop terug in haar schulp door het ‘verbale geweld’. De man zat in een 
loyaliteitsconflict. Hij wilde niets liever dan dat er werd opgehouden. Hij wilde dat zijn vrouw 
actie nam want partij kiezen was voor hem geen optie. Om beide partijen geen kwaad te 
doen, stapte hij er tussenuit. Dit was zijn manier van overleven. Van omgaan met de situatie.  
Zijn vrouw kon echter geen actie nemen. Zij schoot in haar overleving en dat was 
terugtrekken. Terug kruipen in haar schulp en zich figuurlijk klein te maken. Afwachten tot 
het gevaar geweken was.  
 
Toen zij beiden van elkaar konden zien, dat dit hun overlevingsstrategieën waren, kwam er 
rust. De situatie was nog steeds gebeurt, maar er was begrip en erkenning.  
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De vragen bij het Zuiden 

Gericht op de relatie kan je bij het Zuiden de volgende vragen stellen over de relatie: 
➢ Welke situaties uit het verleden dienen nog besproken te worden?  
➢ Wat is het dat jullie los willen laten? 
➢ En wat nemen jullie als ervaringen mee? Waar heb je van geleerd? 

 
Individueel kan je aan een ieder in de relatie de vragen stellen: 

➢ Waar word jij steeds naar teruggetrokken met betrekking tot de relatie? 
➢ Welk persoonlijk stuk heb jij nog mee te dealen? 
➢ Wat laat jij los? 
➢ Wat neem jij mee? 

 
NB: Antwoorden op het individuele stuk kunnen aanleiding zijn tot verwijzing naar een individueel 
therapie of coach traject wat al dan niet parallel kan lopen aan de begeleiding betreffende de relatie. 
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Het Noorden 

 
Het Noorden is de plek van de toekomst. De richting waarin je je cliënten wilt 
krijgen. Met focus op het Noorden en de toekomst ontstaat er meestal beweging 
(tenzij iemand blijft vastzitten in het Zuiden).  
 
Het Noorden is niet per definitie de plek waar het allemaal wel goed komt. Zeker 
bij relatietherapie is in het Noorden niet altijd een happy koppel. Richting het 

Noorden moet men zich gaan afvragen of er nog wel een toekomst samen is. En dat kan precies de 
reden zijn die ervoor zorgt dat iemand liever in het Zuiden, het verleden, blijft.  
 
Onderweg naar het Noorden gebruik ik dan ook veel inzicht gevende oefeningen om helder te krijgen 
wat iemand wil. Keuzes maken is hiermee onlosmakelijk verbonden. Evenals de antwoorden op de 
vragen uit het Zuiden.  
 
Maar zoals gezegd heeft het Noorden natuurlijk ook een positieve werking en geeft het richting en 
beweging.  
 

Een voorbeeld 

We gaan even terug naar het voorbeeld bij het Zuiden waarbij de vrouw steeds terug bleef 
terugvallen in het verleden. Na een individuele sessie op haar eigen stuk uit het verleden kon 
zij meer loslaten en haar focus richten op het Noorden. Zij was bereidt om de relatie nog een 
kans te geven.  
 
In de sessies, maar ook thuis, was zij zich bewust van de momenten dat zij terugviel in het 
Zuiden. Ze besloot steeds haar focus te richten op de het Noorden, de toekomst. De 
gewenste toekomst van het gezin samen. Onder voorwaarden van verbetering en 
gelijkwaardigheid.  
 
Doordat zij in de sessies de focus kon richten op de toekomst kwam er meer lucht in de 
gesprekken. Deze werden constructiever. Er ontstond een betere communicatie en hierdoor 
meer begrip. Zo konden zij samen het pad naar de toekomst gaan bewandelen.  

 

De vragen bij het Noorden: 

Gericht op de relatie kan je bij het Noorden de volgende vragen stellen over de relatie: 
➢ Hoe zien jullie je toekomst samen? 
➢ Waar gaan jullie samen naar toe? 

 
Individueel kan je aan een ieder in de relatie de vragen stellen: 

➢ Wat zijn jouw behoeften in de relatie? 
➢ Hoe zie je jouw toekomst samen? 
➢ Is dit het pad wat je wilt bewandelen? 
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Het Oosten 

 
Het Oosten is de plek van de eigen kracht. In geval van de relatie, de plek waar de 
kracht zit vanuit de relatie. De wilskracht, de veerkracht en de inzet.  
 
Hier zit ook de mate van verbinding in de relatie met elkaar. Hoe sterker deze nog 
aanwezig is, hoe makkelijker het is om richting het Noorden te kunnen lopen. Als 
er vertrouwen is van beide partners naar elkaar, dat de ander meegaat, dan is het 

makkelijker de focus op het Noorden te richten. Is de verbinding sterk verminderd dan zal de focus 
meer gericht zijn op het Zuiden. Je komt dan zogezegd onder de evenaar terecht. Onder de middellijn 
aan de Zuidkant. De negatieve kant van het Kompas.  
 
In persoonlijke zin kan verlies van wilskracht, veerkracht en inzet van één van beide partners ook 
betekenen dat de relatie gaat wankelen. Veelal blijkt dat andere factoren in het leven van één van de 
individuen een grote mate van onrust en vaak onzekerheid brengt. Dit kan op het vlak van werk, 
gezondheid en bijvoorbeeld financiën zijn. Doordat echter de andere partner nog wel goed op het 
Oosten in zijn eigen kracht staat of zelfs aan de Noordkant van de evenaar, kan met diens steun de 
focus richting een positieve toekomst vaak weer worden gevonden.  

Een voorbeeld 

Een man en vrouw komen voor een intake voor relatietherapie. Ogenschijnlijk lijkt hun 
relatieprobleem vrij klein. Ze hebben eigenlijk een hele goede relatie. Echter het structureel 
niet nakomen van afspraken van de man zorgt voor veel onrust. Dit heeft er toe geleid dat de 
vrouw op het punt gekomen is van hulp zoeken. Er moet verandering in komen want anders 
zal de relatie die altijd in goede verbinding is geweest toch stuk gaan.  
 
We verkennen in de intake de relatie en beide persoonlijke standpunten en beweegredenen. 
Steeds meer begint er duidelijkheid te komen van de reden van het niet nakomen van 
afspraken door de man. De oorzaak bevindt zich in de PAK van de man. Hij ervaart veel druk 
vanuit werk. Hij is in een loyaliteits conflict gekomen tussen werk en het gezin. En hij heeft 
overtuigingen en irrationele gedachten waardoor de balans vaak doorslaat naar het werk. Hij 
is de kostwinner. Hij moet zorgen dat het gezin vooral financieel draait (ookal werkt zijn 
vrouw ook). Hij kan zich niet veroorloven om in een negatief daglicht te komen bij zijn 
werkgever. Dat zou zomaar ontslag kunnen betekenen. Hij stevent af op een ‘burn-out’.  
 
Als je kijkt naar het Oosten van dit stel dan staan zij ferm samen in het Oosten en is er niets 
mis met hun wilskracht, inzet en veerkracht in de relatie. Persoonlijk komt de man echter 
duidelijk in het Zuid-Oosten terecht. Hij mist zijn eigen kracht met als effect dat er op 
meerdere vlakken in zijn leven, waaronder de relatie, onzekerheden ontstaan.  
 
Aanpak van zijn persoonlijke probleem leidde uiteindelijk tot een herstel van het 
relatieprobleem.  

 

De vragen bij het Oosten: 

Gericht op de relatie kan je bij het Oosten de volgende vragen stellen over de relatie: 
➢ Wat is jullie veerkracht van de relatie? Wat kunnen jullie nog aan? 
➢ Wat is jullie wilskracht? Hebben jullie nog energie om erin te stoppen? 
➢ Waartoe zijn jullie als koppel bereid? Wat is jullie inzet? 
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Individueel kan je aan een ieder in de relatie de vragen stellen: 
➢ Wat is je eigen veerkracht, wilskracht en inzet? 
➢ Waartoe ben je (nog) bereidt? 
➢ Wat is je persoonlijke kracht? 

 
NB: Antwoorden op het individuele stuk kunnen aanleiding zijn tot verwijzing naar een individueel 
therapie of coach traject wat al dan niet parallel kan lopen aan de begeleiding betreffende de relatie. 
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Het Westen 

 
Het Westen in de plek van de steun van de ander. De plek waar iedereen, die in 
meer of mindere mate bij de relatie horen, zijn plek heeft. Systemisch gezegd 
zitten hier de mensen uit de andere systemen waartoe de individuen in de relatie 
horen. Gezinnen van herkomst (de gezinnen waar een ieder uit de relatie in is 
opgegroeid). Maar ook andere systemen zoals werk (collega’s, werkgevers), 
vrienden, familie e.d. 

 
Al deze mensen kunnen de relatie en de individuen in de relatie tot steun zijn. Of niet. Bij steun kan 
dit een positief effect hebben richting de toekomst, richting het Noorden. Bij geen steun of zelfs 
conflicten (zie ook eerder voorbeeld bij het Zuiden over strategieën) kan dit zeer negatieve effecten 
hebben op de relatie. En er zelfs voor zorgen dat men blijft hangen in het Zuiden.  
 
In persoonlijke zin is het Westen de plek van de partner in de relatie. Waar verbinding in meer of 
mindere mate geschaad is, kan dit de ander brengen naar het Zuid-Westen. De negatieve kan van het 
Kompas. Als de één in de relatie geen steun van de ander ervaart, heeft dat een negatief effect op de 
relatie en de weg naar het Noorden.  
 
Echter gaat het niet alleen om steun ervaren. Het kan ook gaan om steun vragen. Hulp vragen van 
anderen. Anderen laten meedelen in het de situatie. Een luisterend oor laten zijn.  
Wij als hulpverleners, op welk vlak dan ook, staan ook op deze plek. Voor onze cliënten/klanten zijn 
wij ook deel van het Westen. Bieden wij steun, gevraagd en soms ongevraagd (spiegelend, 
confronterend) om uit het Zuiden of van onder de evenaar te komen naar het Noorden.  
 

Een voorbeeld 

Een man en vrouw lopen al enige tijd bij mij voor relatietherapie. De vrouw twijfelt aan de 
relatie en de liefde voor haar man. Naast dat er een heel persoonlijk stuk aan zit (haar Oost), 
is ook het Westen wat haar bezig houdt. 
 
Haar man is haar absolute steun. En ook haar kinderen. Het idee van het gezin samen is wat 
het enorm lastig maakt om vanuit haar hart en gevoel een keuze te maken.  
 
Daarnaast staan er op haar West echter ook haar ouders. En deze hebben een heel 
uitgesproken mening. Scheiden doe je niet. Je hebt een mooi gezin. Als moeder maak je daar 
geen eind aan. Wat doe je je kinderen aan. Enzovoorts. Dit is deels ervaring uit haar verleden, 
uit haar gezin van herkomst. Inprentingen. Echter ook, in de huidige situatie, is het letterlijk 
tegen haar gezegd. 
 
Door het Westen van de vrouw (haar ouders maar ook haar gezin) wordt het maken van de 
keuze vanuit gevoel haar vrijwel onmogelijk gemaakt. Hierdoor verblijft zij in het Zuid-
Westen en komt zij hier vrijwel niet uit weg. Hoe graag zij ook zou willen. En ook hoe graag 
haar man zou willen, dat ze een oprechte keuze zou maken voor hem of niet.  
 
Om hier door heen te breken vereist het heel wat kracht uit het Oosten.  
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De vragen bij het Westen: 

Gericht op de relatie kan je bij het Westen de volgende vragen stellen over de relatie: 
➢ Wie spelen een belangrijke rol in jullie relatie? 
➢ Wie zijn jullie tot steun? 
➢ Wie zijn jullie niet tot steun? 

 
Individueel kan je aan een ieder in de relatie de vragen stellen: 

➢ Ervaar je de ander als steun? 
➢ Wat mis je? 
➢ Waar heb je behoefte aan? 
➢ Waar ben je dankbaar voor van de ander? 
➢ Wie is jou persoonlijk nog meer tot steun? 

 
NB: Antwoorden gericht op de relatie vragen kunnen een indicatie vormen tot het betrekken van 
meerdere mensen in de relatiebegeleiding.  
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Het Nu 

 
Het hart van het Kompas, waar de kompas naald alle kanten uit kan slaan, is het 
NU. De centrale plek. Het hart.  
 
Het Nu is de plek waar alle windrichtingen in beeld zijn. De plek waar de grote 
vraag is: wat is onze grootste uitdaging.  
 

Eigenlijk zijn we altijd in het Nu. Op dit moment. Toch leven we vaak met onze gedachten in het 
verleden of de toekomst. Maar hier in het Nu moet het gebeuren. Ook voor de relatiecrisis waar 
jouw cliënten/klanten inzitten. En daarbij hoort het weten wat de verliezen zijn van het Zuiden, wat 
er achtergelaten is en meegenomen is. Wat de kracht is vanuit het Oosten. De steun vanuit het 
Westen. En de kijk op de toekomst, het Noorden.  

De vragen bij het Nu: 

Gericht op de relatie kan je bij het Nu de volgende vragen stellen over de relatie: 
➢ Wat is jullie grootste uitdaging?  
➢ Welke stappen zijn er nodig om de toekomst waar te maken? Waar gaan jullie aan werken? 
➢ Wat heb je nodig vanuit het Westen en het Oosten? 
➢ Wat trekt vanuit het Zuiden? 

 
Individueel kan je aan een ieder in de relatie de vragen stellen: 

➢ Wat is jouw grootste uitdaging? 
➢ Welke stappen moet jij gaan zetten? 
➢ Wat heb jij nodig vanuit het Westen en het Oosten? 
➢ Wat trekt aan jou vanuit het Zuiden? 
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Toepassing van het Kompas der Liefde 
 
In de begeleiding van relaties in crisis is het Kompas der liefde op verschillende manieren toe te 
passen. Letterlijk bewandelend via ankerplaten op de grond, maar ook zogezegd in je hoofd.  
 
Ik leg graag de platen op de grond. Het werken met ankerplaten maakt het visueel. Er hoeft niet 
alleen nagedacht te worden over vragen, maar het wordt ook inzichtelijk. Hoe ik het toepas met de 
ankerplaten zal ik zo verder uitgebreid toelichten.  
 
Het kan echter niet altijd mogelijk zijn om via ankerplaten te werken. Misschien is er niet de ruimte 
voor in jouw praktijk of is de setting van het gesprek er niet naar. In dat geval kan het handig zijn om 
voor jezelf het Kompas in gedachten te houden. Je cliënten/klanten voor jezelf te plaatsen op het 
Kompas (eigen invulling) en hen middels de vragen over het Kompas te leiden. Is hun focus richting 
het Noorden of wat houdt hen in het Zuiden? Wie zijn hun steun (of niet) en wat is hun Oost? 
 

Een voorbeeld 

Een man ligt in scheiding. Gelukkig, ondanks de heftigheid van de scheiding (het was niet zijn 
keus), hadden hij en zijn ex-partner vrij snel alles duidelijk. Het huis was ook al te koop gezet 
en binnen twee weken onder voorbehoud verkocht. Het proces bij de mediator was een 
redelijk klip en klaar proces. Een proces dat nodig was voor de formele afhandeling van de 
scheiding. 
 
Toch gaf het gesprek bij de mediator de man geen fijn gevoel. Hij en zijn ex hadden een 
vrijwel volledig uitgewerkt stuk aangeleverd. Zij waren, ondanks de omstandigheden, samen 
onderweg naar het Noorden. De mediator stelde echter veel ‘vervelende’ vragen. Deze 
waren gericht op het Zuiden. Hoe het zo gekomen was? Wat er allemaal aan het bezoek bij 
hem vooraf was gegaan. De focus werd hierdoor verlegd naar iets waar de man en zijn ex-
vrouw niet naar toe wilden. Niet wat hen samen, de relatie, aanging. 
 
Echter bij het feit van het vrijwel verkochte huis was de mediator heel erg gericht op het 
noorden, de toekomst. Enthousiast, dat het zo snel ging. De man persoonlijk zat hierin nog in 
het Zuiden. Dit was een stukje wat hij echt nog een plek moest geven. Hierdoor kwam het 
enthousiasme van de mediator verkeerd binnen.  
 
Beide ervaringen gaven de man een onprettig gevoel over het proces van afronding via deze, 
voor hem, niet empathische mediator.  

 
Met de achtergrond van het Kompas der Liefde in het hoofd had de mediator in dit geval beter op 
het gevoel van deze man kunnen inspelen. In het stuk qua afhandeling van de zaken, is de vraag of 
het nodig was om op het Zuiden te focussen. Op wat is geweest en wat zich daar had afgespeeld. 
Daarnaast was er persoonlijk nog wel degelijk een stuk verlies en rouw voor de man. Het huis waar 
hij een toekomst met zijn inmiddels ex-partner in had gezien. Het enthousiasme van de mediator, 
hoe fijn ook dat het huis verkocht was, ging hieraan voorbij.  
 
Voor het gebruik op deze manier heb ik een overzicht gemaakt van het Kompas der Liefde met de 
positieve en negatieve effecten op de relatie hierin verwerkt. Deze vind je in bijlage 1. 
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Het bewandelen van het Kompas der Liefde 

 
Zoals ik al aangaf gebruik ik in mijn praktijk graag de platen als visuele ankerplaten. Ik heb deze 
platen voor je toegevoegd in de bijlage, zodat je deze ook kunt inzetten of als voorbeeld kunt 
gebruiken voor je eigen anker platen.  
 
Ik heb voor het inzetten van het Kompas bij een traject geen vast moment. Soms is het al bij de 
intake. Soms pas veel later in het proces. Dit is afhankelijk van de gesprekken en de inhoud ervan. 
Echter in vrijwel al mijn relatietherapietrajecten komen de platen op enig moment uit de kast.  
 
De toepassing hiervan is dan tweeledig: 

• De cliënten samen met de relatie als uitgangspunt 

• De cliënten ieder individueel 
 

De relatie als uitgangspunt 

Ik start altijd met de relatie als uitgangspunt. Ik leg de platen 
uit op de grond en licht deze toe waarna ik het stel vraag om 
samen te bekijken waar hun relatie nu staat. Ik laat ze hier 
vervolgens ook echt op het Kompas, de platen, plaatsnemen.  
 
Vanuit deze plek ga ik met hun in gesprek over wat hen hier 
brengt. Waarom deze plek? Wat is de relatie voor hen tot de 
andere windrichtingen? En welke kant staan zij opgericht? 
Naar het Noorden of Zuiden. 

 
Het doel hiermee is om hen zelf inzicht te geven in hun relatie en de afstand die nog te bewandelen 
is. En daarmee ook wat nog de te nemen hordes zijn op weg naar de Toekomst.  
 

Individueel op het Kompas 

Als de relatie op het Kompas is uitgevraagd, vraag ik hen om de beurt op het Kompas te gaan staan. 
Op de plek waar zij staan vanuit hun zelf binnen de relatie. 
 
Dit binnen is essentieel. Het gaat namelijk echt om de PAK van het 
individu die de relatie raakt. Uiteraard kunnen er in het gesprek 
zaken bij komen. Persoonlijke zaken die mogelijk, al dan niet, binnen 
de relatie aandacht vragen of erbuiten in de individuele gesprekken. 
In dat opzicht kan een PAK dynamisch zijn en dient het waar nodig 
bijgeschaafd te worden (evenals de RAK) gaande het traject. 
 
Het individueel plaatsnemen op het Kompas kan verrassende inzichten geven. Er wordt hierbij 
namelijk naar de innerlijke belevingswereld van iemand gevraagd. Zijn of haar belevingswereld over 
de relatie in crisis. Veel is hier waarschijnlijk al van besproken. Toch kan dit de persoon nog meer 
naar de kern brengen. En zoals in de alinea hierboven aangegeven een aanpassing betekenen in de 
RAK en/of PAK. 
 
Ik ben ook maar mens en heb vaak enige invulling al gedaan van waar ik iemand verwacht. Meestal, 
door ervaring, klopt dit aardig. Toch kan het verrassend anders uitpakken. Dit zal ik toelichten in 
onderstaand voorbeeld.  
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Een voorbeeld 

We komen weer even terug bij het stel van het begin waarbij de balans voor haar volledig 
zoek was. Haar man die vele uren werkt en zij die alle ballen daarnaast omhoog moet 
houden. In soms onmogelijke situaties. 
 
Ik heb hen ook gevraagd om plaats te nemen op het Kompas. Samen gingen ze staan in het 
Zuid-Oosten. Hun relatie mist momenteel de veerkracht. Wel hebben ze allebei de inzet, 
maar de kracht om hieruit te komen is laag. Er is al heel veel gebeurt.  
 
Vervolgens heb ik de vrouw gevraagd om op het Kompas plaats te nemen. In gedachten 
verwachtte ik haar op het Zuid-Westen. Zij geeft in alles aan de steun van haar partner te 
missen. Daarbij keert zij steeds terug in situaties met haar man uit het verleden waarbij hij 
geen steun was en niet wilde veranderen.  
 
Zij nam echter plaats op het Oosten. Net eronder.  
 
Haar toelichting hierop was het volgende: als ik jaren geleden de kracht had gehad, had ik 
eerder aan de bel getrokken en was ik op dat moment meer voor mij zelf gaan staan.  
En daar ging het voor haar in de kern om. Haar eigen kracht. Ze had wel haar best gedaan, 
maar voor haar gevoel nooit vanuit voldoende eigen kracht. Vanuit onafhankelijkheid.  

 
Individueel op het Kompas der Liefde gaan staan, geeft voor de persoon zelf inzicht over zijn of haar 
plek. En ook voor de ander. Door vervolgens de individuele vragen te stellen gericht op de 
windrichtingen, maar ook door te vragen over wat de ander hierin kan doen, ontstaat er meer inzicht 
voor beide personen.  
 
Belangrijk hierbij is om ook echt beide personen te betrekken. Uit ervaring heb ik gemerkt, dat bij de 
eerste keren dat ik mensen individueel liet plaatsnemen op het Kompas der Liefde, de ander bezig 
was met zijn eigen plek bedenken. Er was hierdoor geen oog meer voor de partner die nu plaatsnam 
op het Kompas. Essentiele informatie vanuit de vragen en inzichten kan hierdoor bij de partner 
verloren gaan. Daarnaast kon deze partner niet goed reageren op de gestelde vragen aan hem of 
haar. Wees hier dus alert op.  
 
Een belangrijke toevoeging om dit stuk aandacht en contact te bewerkstellingen is om de partner die 
niet op het Kompas staat zelf de vraag aan de ander te laten stellen wat hij kan doen en wat hij ziet. 
Laat ze hierin met elkaar praten. Door hierover als partners samen in gesprek te zijn komt het dichter 
bij. Gaat het echt over hen. En zijn ze meer betrokken bij elkaars plek en innerlijke situatie. 
 

Samen individueel op het Kompas  

Naast bovengenoemde plaatsingen op het Kompas is er nog een derde optie. Hierbij nemen de 
partners tegelijkertijd individueel ieder hun eigen plek op het Kompas in. Hierdoor wordt 
bijvoorbeeld de disbalans of afstand nog meer duidelijk. Daarbij kan je het meer dynamisch maken. 
 
Je zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan de Duivelse dans die Sue Johnsen in haar 
boek Houdt me vast (2008) beschrijft. Een dans tussen partners ingeval 
van ruzie en onderlinge irritatie en frustratie. De ene partner gaat 
trekken aan zijn partner en probeert op die manier aandacht en contact 
te maken. De ander trekt zich terug, valt stil. Probeert op die manier aan 
de confrontatie te ontsnappen. Dit proces is inzichtelijk te maken op het 
Kompas. 
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Een voorbeeld 

Een man en vrouw hebben best een prima huwelijk. Echter op het moment dat het over hun 
16 jarige puberende dochter gaat, lopen de irritaties en frustraties naar elkaar hoog op. De 
man probeert met alle macht zijn vrouw te overtuigen van zijn visie. Hij gaat aan haar 
trekken. Zij heeft haar eigen beeld en voelt zich niet gehoord door haar man. Haar manier om 
met de situatie om te gaan (haar strategie) is om zich af te sluiten. Het gaat bij haar zogezegd 
het ene oor in en het andere oor uit.  
 
Ik heb hen laten plaatsnemen op het Kompas. Eerst hun relatie op de momenten dat het 
goed gaat. Ze nemen plaats net iets boven het Nu. Ze kijken samen naar de toekomst en zijn 
over het algemeen tevreden. Individueel op het Kompas ontloopt het zich ook niet veel. Het 
is aan de positieve kant van de evenaar. 
 
Vervolgens laat ik hen teruggaan naar een recentelijke situatie van ruzie over hun dochter en 
hen beide individueel plaatsnemen op het Kompas. De vrouw staat in het meest Zuid-
Westelijke puntje. Ze moet op dat moment niets van haar partner hebben. Dit is gevoed door 
alle eerdere situaties uit het verleden. Door de jaren heen heeft zij haar strategie ontwikkeld 
van het terugtrekken en stilvallen.  
De man gaat in het Zuid-Oosten staan. Hij trekt en roept en vraagt, maar krijgt geen respons 
van zijn partner. Hij is volledig uit zijn eigen kracht. Hij voelt zich niet gehoord terwijl hij zo 
graag haar aandacht wil hebben voor zijn ideeën.  
 
Door de situatie inzichtelijk te maken op het Kompas ontstaat er inzicht in hun duivelse dans. 
Ze vertellen aan elkaar wat er innerlijk gebeurt op het moment van confrontatie. Hoe het is 
om van een prima plek boven het Nu naar de twee uithoeken aan de Zuidkant te worden 
getrokken. Ze voelen letterlijk de afstand. 
 
Vanuit dit punt was het mogelijk om met hen te kijken wat er nodig was om weer naar elkaar 
toe te komen. Terug naar kracht en verbinding, naar het dialoog en balans.  

 
Door situaties dynamisch inzichtelijk te maken door beide partners op hun individuele plek op het 
Kompas te laten plaatsnemen, is het mogelijk om verder onderzoek te doen. Onderzoek op een niet 
oordelende manier. De partners samen op zoek naar wat hen dichter bij elkaar brengt. Helpt om in 
beweging naar elkaar te komen. Stap voor stap.  
 

Het effect op de langere termijn 

Als je kijkt naar wat het Kompas in mijn praktijk heeft opgeleverd 
op de langere termijn is, dat het de stellen een gezamenlijke taal 
heeft gegeven. In de vervolg sessies kan simpel weg een 
windrichting worden genoemd en iedereen weet waar het over 
gaat. Daarbij, zoals ik ook aangaf bij het voorbeeld bij uitleg over 
het Noorden, kan het helpen om de focus op de toekomst te 
houden. Weg te houden van het Zuiden.  

 
Dat maakt het Kompas ook oplossingsgericht. Met een Kompas kan je navigeren naar huis, zoals ook 
Stéphanie Beijnes in haar uitleg aangaf. Het is gericht op het Noorden, de toekomst. Het haalt je weg 
uit de verliezen, het verleden en wat daar is gebeurt. De problemen. En het geeft weer focus op wat 
er nodig is en kan gebeuren. De ‘oplossing’.  
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Daarbij kan het de stellen inzicht geven in welke weg ze hebben bewandeld als je het Kompas 
opnieuw neerlegt. De stappen die zijn gezet. De eventuele omwegen die zijn gemaakt door meer 
gebruik te maken van het Westen of juist focus te leggen om het Oosten.  
 
Het model leeft in gedachten voort. En, zo leert de ervaring, bij de stellen aan de keukentafel.  
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Het Kompas der Liefde als overzichtsmodel voor de relatiebegeleider  
 
In eerder hoofdstukken ben ik ingegaan op de verliezen in relaties, hoe dit tot crisis kan leiden, en 
hoe het Kompas der Liefde hierbij inzicht kan geven. Het Kompas is echter ook nog op een andere 
manier te gebruiken.  
 
Ken je dat, dat soms ineens de ideeën binnen blijven stromen, op zo’n moment dat er eigenlijk geen 
pen en papier in de buurt is.  
 
Ik heb dat vaak als ik bijvoorbeeld baantjes trek in een zwembad of een lange autorit heb. En zo ook 
toen het Kompas der Liefde voor mij vorm kreeg. Ik was onderweg naar een vriendin in Zeeland en 
zat zo’n uur in de auto. Tijdens de rit ben ik wel drie keer langs de weg gestopt om aantekeningen te 
maken, want mijn hoofd bleef gaan. En daarbij kwam niet alleen hoe ik het Kompas kon gebruiken 
met mijn cliënten, maar ook viel alles ineens op zijn plek. 

 
Ik ben geschoold als Psychodynamisch Therapeut. Tijdens mijn opleiding 
heb ik tientallen technieken en methoden aangereikt gekregen en is mij 
geleerd deze dynamisch in de gesprekken met mijn cliënten toe te 
passen. Dit past perfect bij mijn visie op de flexibele inzet. Daarbij heb ik 
door de jaren heen heel wat oefeningen en technieken nog overal 
‘opgepikt’. Zo is er een grote gereedschapskist ontstaan.  

 
Op de autorit door Zeeland zag ik het Kompas ineens als een model waar alles in past. Technieken en 
methoden die op de weg van Zuid en het Nu passen. Of juist van het Nu naar het Noorden. Maar ook 
bij Oost of West.  
 

De Assen van Verandering 

 
Het inpassen van al die oefeningen, technieken en methoden vielen ook samen met een ander model 
die ik geleerd heb tijdens mijn opleiding tot Psychodynamisch Therapeut. Namelijk de Assen van 
Verandering.  
 
De Assen van Verandering is een coach model ontwikkeld vanuit de neurosemantiek door cognitief 
psycholoog Michael Hall en naar Nederland gehaald door Kirsten Schults. Dit model is ontstaan door 
uitgebreid onderzoek naar wat mensen doet veranderen. Écht blijvend veranderen.  
 
In de Assen van Verandering zijn een aantal assen benoemd. Zo is er de As van Motivatie. Het 
waarom iemand wil veranderen. Waar wil iemand weg van en waar wil iemand naar toe. Hiermee 
komen de mensen in mijn praktijk binnen. Bij relatietherapie staan we hier uitgebreid bij stil in de 
intake. Je vormt van hieruit eigenlijk de PAK’s en de RAK. 
 

De As van Beslissen 

Dan volgt de As van Beslissen. Een essentieel onderdeel hierin is het Inzicht. Want waarom doet 
iemand wat hij doet. Of in geval van relaties: waarom blijven ze binnen de relatie doen wat ze doen.  
 
En vanuit die gedachte, vanuit die As heb ik op het Kompas al de oefeningen, technieken en 
methoden geplaatst die ik gebruik voor de relatietherapie, die Inzicht geven. Van Zuid naar Noord, 
bijvoorbeeld de 7 gesprekken van de EFT methode die Sue Johnson in haar boek Houd me Vast 
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bespreekt (2008). Maar ook communicatie technieken zoals onder andere de basisprincipes voor 
communicatie uit de NLP, die ik gebruik.  
 
In het Zuid-Oosten bevinden zich meer de individuele verlieservaringen en overlevingsstrategieën die 
iemand zich heeft aangeleerd. Die kunnen, zoals eerder aangegeven, indicatie geven tot individuele 
therapie. 
 
In het Zuid-Westen kan meer systemisch worden gewerkt. Of, in geval van bijvoorbeeld overspel, de 
methode om een stoel erbij te zetten. Een stoel voor die persoon die tussen partners in de relatie is 
gekomen.  
 
Allemaal inzicht gevende oefeningen en methoden die de relatie richting het Noorden kunnen doen 
richten.  
 

De As van Creëren 

Daarnaast hebben de Assen van Verandering nog de As van Creëren. Op deze as is actie essentieel. 
En ook met die achtergrond heb ik het Kompas der Liefde ingevuld als overzicht van oefeningen, 
technieken en methoden die tot Actie aanzetten. Die uiteindelijk dus de verandering Creëren. 
 
Hieronder vallen ook weer de EFT gesprekken van Sue Johnson, maar ook een hele praktische 
oefening van het invullen van een weekindeling. Om zo samen te kijken naar bijvoorbeeld meer tijd 
met elkaar en/of met de kinderen. En ook bij het Noorden de oefening voor het uitvoeren van een 
afsluitritueel. Een ritueel om de afscheid te nemen van wat is geweest en samen de toekomst in de 
gaan.  
 
Hiermee is het Kompas der Liefde een overzichtelijk geheel geworden van alles wat ik door de jaren 
heen heb opgepikt en geleerd. Een overzichtsmodel die kan dienen ter inspiratie in het 
begeleidingstraject. 
 
In bijlagen 2 heb ik een voorbeeld toegevoegd van de oefeningen en technieken die ik hierboven ook 
heb genoemd en zoals hij (deels) voor mij is. Daarnaast heb ik lege sjablonen toegevoegd ter eigen 
invulling voor jou. Deze staan in bijlage 3. 
  



 

 

- 30 - 

Tenslotte 
 
Met veel zorg heb ik dit e-book voor jou samen gesteld. Ik hoop dat ik je hiermee een nieuwe 
methode heb aangereikt om mee te werken voor jou en je cliënten.  
 
Eens in de zoveel tijd houd ik inspiratie sessies over het Kompas der Liefde. Een avond om met elkaar 
met praktijk voorbeelden aan de slag te gaan met het Kompas. Je bent hierbij van harte welkom. 
Inschrijven kan op mijn website: www.fitenvitaalcoaching.nl/kompas-der-liefde/ 
 
Is er geen passende datum voor jou gepland, woon je te ver weg of heb je liever 1 op 1 contact dan 
kan dat natuurlijk ook. Neem dan contact met mij op via m.moor@fitenvitaalcoaching.nl en stuur je 
telefoonnummer mee. Ik bel je dan om een passende afspraak te maken.  
 
  

http://www.fitenvitaalcoaching.nl/kompas-der-liefde/
mailto:m.moor@fitenvitaalcoaching.nl
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Bijlagen  
 

Bijlage 1 Het basis Kompas 
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Bijlage 2 Technieken voor Inzicht en Actie (voorbeeld) 
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Bijlage 3 Sjablonen 
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Bijlage 4 Anker platen 

 
 
 
 
 
 

Anker platen 
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Wat laten we los? 

Wat nemen we 

mee? 

 

 

Wat laat ik los? 

Wat neem ik 

mee? 
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  Hoe zien we onze 

toekomst? 

Waar gaan we 

naar toe? 

 

Hoe zie ik onze 

toekomst? 
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  Wat is onze 

veerkracht, 

wilskracht en 

inzet als koppel? 

 

 Wat is mijn eigen 

veerkracht, 

wilskracht en 

inzet? 
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  Wie spelen een 

belangrijke rol? 

Wie steunt ons in 

de relatie? 

 

 

Is mijn partner 

mij tot steun? 
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 Wat is onze 

grootste 

uitdaging? 

 

 

Wat is mijn 

grootste 

uitdaging binnen 

de relatie? 


