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Inleiding 

“Je ongekende vermogens nog beter leren kennen”! 

In de basiscursus “Je ongekende vermogens” heb je al met heel wat NLP technieken kennis gemaakt. Vind je 

het wellicht nog niet zo makkelijk om nog meer op de oplossingen te focussen dan op het probleem? Zoek je 

de oplossing vooral nog bij de ander? Heb je wel eens dat een bepaalde overtuiging je nog meer remt dan je 

zou willen? Wil je nog effectiever je taal inzetten om een succesvoller gesprek te kunnen voeren in je werk, 

thuis, club, vrije tijd? Zou je willen weten hoe je NLP nog meer in praktijk kunt brengen? Tijdens de 

basiscursus heb je veel ongekende vermogens leren kennen. In deze vervolgcursus leer je deze nog beter 

kennen en gebruiken en leer je er nog nieuwe bij. 

Heb je in je privéleven en/of in je arbeidssituatie nog dat je gedachten soms blijven hangen in problemen? We 

leren in deze vervolgcursus nog beter om te focussen op de oplossingen. Je leert dus de nieuwe en al bekende 

technieken nog beter te integreren in je dagelijkse leven en er je voordeel mee te doen. Wil je voelen hoeveel 

energie je dit geeft?Je weet al dat je veel meer mogelijkheden hebt dan je jezelf wellicht realiseerde. Je hebt 

nog veel meer ongekende vermogens. Je gaat in deze cursus leren hoe je nog meer beperkende overtuigingen 

wegneemt en dus nog beter zien, horen en voelen hoe je succes creëert. Met deze NLP cursus maak je je nog 

verder bewust van je onbewuste en leer je hoe je je onbewuste nog beter in je voordeel kunt gebruiken. Ook 

nu zul je de nieuwe methoden die je leert direct in je dagelijks leven leren toepassen. Zoals jullie al gewend 

zijn is er naast theorie volop gelegenheid voor oefeningen met wat jezelf wilt inbrengen in een veilige 

omgeving. NLP biedt je meer psychische vrijheid en het verruimt je keuzemogelijkheden.  

Onderwerpen die we in deze vervolgcursus gaan doen zijn o.a. opfrissen en nog dieper in gaan op de 

onderwerpen uit de basiscursus: effectief communiceren (feedback), aan de kant van de oorzaak gaan staan, 

vergroten van je opmerkingsvermogen, versterkende overtuigingen, doelen stellen, zelfvertrouwen opbouwen, 

leerprocessen, effectief taalgebruik (chunken, Metamodel, Miltontaal), ankeren van succeservaringen, nieuwe 

perspectieven krijgen op wat plezierige gebeurtenissen. Daarnaast gaan we ook met nieuwe technieken aan de 

slag: werken met submodaliteiten, veranderen van overtuigingen, hypnose, waarden, tijdlijn, werken met 

delen. Je oefent weer naar keuze met eigen praktijk ervaringen in een vertrouwelijke en ontspannen omgeving. 

Je verder persoonlijke groei staat hierbij weer voorop. Het handboek bevat een ruime keus aan oefeningen, 

technieken en eenvoudige theorie. De cursus bestaat uit 10 maandagavonden van 19.00 – 22.00 uur. Van de 

cursisten wordt verwacht dat zij al een basiscursus bij de Volksuniversiteit of een soortgelijke cursus hebben 

gehad. We zullen ook aandacht besteden aan het opfrissen van deze kennis en technieken.  

Inlichtingen bij de trainers Sytse en Marlies Tjallingii 038-4608461, mobiel 06-40030923  

e-mail: sytsemarlies@home.nl Sytse is gecertificeerd internationaal NLP-trainer en heeft ruime ervaring met 

NLP-trainingen. Marlies is NLP-Masterpractitioner, was docente interculturele communicatie en is 

cocounseltrainer, trainer in geweldloos communiceren en heeft ook ruime ervaring met NLP-trainingen.  

 

week 1: 1 Doelen, 2 Wat is NLP? 3 Vooronderstellingen,  

week 2: 4 Nog scherper waarnemen? 5 NLP-communicatiemodel..6 De drie levensvragen  

 7 Neurologische Niveaus,  

week 3: 8 Vierstapsleerproces, Disney strategie, 9 Oorzaak-Gevolg,  

week 4: 10 Chained ankeren, 11 Submodaliteiten Swish patterns 

week 5: 12 Waarden 

week 6: 13. Werken met delen 

week 7: 14. Metaforen, helende verhalen. 

week 8: 15. Taal Miltonmodel, motiverende taal, Pacing en Leading  

week 9: 16. Geweldloze communicatie, echte en schijngevoelens, je diepere behoeften leren kennen  

week 10: 17 Afronding. Doelen, Presentatie, Evaluatie 
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Week 1  

1. Doelen voor vervolgcursus 
Kennismaken 

Om je doelen voor de cursus goed te kunnen bereiken is het goed elkaar (nog beter) te leren kennen. 

In tweetallen ieder twee minuten: 

1) Wie ben je? 

2) Wat heb je zoal van de vorige cursus (sen) kunnen gebruiken? 

3) Hoe heb je dat gedaan? 

4) Wat wil je nog verder bereiken in deze vervolgcursus? 

De ander presenteert in de groep (max. 0,5 min).  

 

Incidentoefening 
Nu je al gevorderd bent in NLP kom je soms specifieke situaties tegen waarvan je het gevoel hebt dat je al 

aardig effectief bent. Het kan natuurlijk zijn dat je toch zou willen nagaan welke andere opties er zijn om in 

deze situatie succesvol te communiceren. 

Beschrijf een incident waarvan je zou willen weten of er nog meer mogelijkheden zijn om effectief te 

communiceren. 

 

Doelen met de vervolgcursus 

Wat zijn jouw doelen met de NLP module “Je vermogens nog beter leren kennen”? Om deze goed in kaart 

te brengen gaan we eerst onze levensgebieden verkennen. 

 

Hulpbronnen in jouw Levensgebieden 
In welke levensgebieden heb je het gevoel van tevredenheid? En wellicht wil je nog meer tevredenheid in dit 

levensgebied hebben?  

Kies uit de volgende gebieden in je leven er tenminste vijf uit die voor de kwaliteit van jouw leven belangrijk 

zijn. 

Kies uit deze vijf één of meer die je graag zou verbeteren. Welk cijfer op een schaal van 1 - 10 heb je nu en 

welk cijfer zou je willen bereiken? 

 

Bijv. Geld. Richard heeft een fijne baan waarmee hij genoeg verdient om zijn gezin te onderhouden, maar 

niets overhoud voor luxe zaken. Hij vindt geld niet zo belangrijk. Hij geeft een 8 voor geld. 

Maar op het gebied van vrienden geeft hij zichzelf een 6. Hij zou eigenlijk wel naar een 7 willen. 

 

1. wie? 

2. waar? 

3. wanneer? 

4. wat deed je? 

5. wat deed de ander? 

6. hoe reageerde jij? 

7. hoe reageerde de ander? 

8. wat had je nog beter willen doen/bereiken? 



 Je vermogens nog beter leren kennen, Vervolgcursus NLP - 6 - 

 

 

 

Schrijf ze op in de volgende tabel. 

 

Levensgebied: Cijfer 

Nu 

Verbeteren? 

naar cijfer: 

   

   

   

   

   
 

Geef elk levensgebied een cijfer op een schaal van 1 tot 10, naar de mate waarin je tevreden bent over dit 

levensgebied. Vul dit in de tweede kolom in. 

 

Waarin wil je je vermogens beter leren kennen? 

Het kan zijn dat je één van de volgende vermogens nog verder wilt verbeteren: 

Kies hier nu de drie belangrijkste vermogens uit en geef de levensgebieden aan waarin je deze inzet. 

 

Vermogen om  Vooral belangrijk voor levensgebied: Huidig  

cijfer 

Gewenst 

cijfer 

1    

2    

3    

4    
In welk levensgebied is welk vermogen het belangrijkste? Vul dit in de tweede kolom in. 

familie 
relaties 

gezondheid 

werk/hoofd-

activiteit 

geld 
vrije tijd/ont-

spanning hoeveelheid 

energie 

toekomst-

perspectief kerk/vereni-

gingen 
hobby’s 

 
mobiliteit 

eten 

vrienden 
slapen 

grenzen stellen 

zelfvertrouwen 

uitstralen 

overtuigen 

nieuwe vrienden 

maken vriendschappen 

onderhouden 

voor mezelf 

opkomen 

me inleven in een 

ander leren ontspannen 
dingen waar ik tegen op zie 

toch meteen doen loslaten 
hechten gevoelens uiten 

me beter beheersen 
 

 

 

besluiten 

nemen 

mijzelf beter 

presenteren 

sport 

 muziek 
 

Levensgebieden 
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Bedenk nu in hoeverre je dit 

vermogen al onder de knie hebt en 

in hoeverre je dit wilt vergroten. 

 

Geef nu elk vermogen een huidig cijfer op een schaal van 1 tot 10 en een gewenst cijfer. 

Deel jouw ervaringen met iemand anders (4 min.) Enkele ervaringen mag je met de groep delen. 

 

Welke NLP structuren en technieken kunnen je helpen? 

 
1. doelen stellen 

2. scherpzinnig waarnemen 

3. interpretaties scheiden van waarnemingen 

4. vooronderstellingen 

5. neurologische niveaus (missie, identiteit, overtuigingen en waarden, vaardigheden, gedrag, omgeving) 

6. aan de kant van de oorzaak gaan staan 

7. overtuigingen veranderen 

8. waarden kiezen 

9. vierstapsleerproces bewust toepassen 

10. op versterkende gedachten focussen 

11. ankeren 

12. modelleren 

13. representatiesystemen bewust gebruiken 

14. rapport maken, onderhouden en afbreken 

15. Pacing and Leading 

16. omgaan met weerstand 

17. hiërarchie van taal, downchunken, upchunken en lateraal chunken 

18. Milton taal (motiverend taalgebruik) 

19. Meta-taal concreter maken, problemen reëler maken, herkennen van generalisaties, gedachtenlezen, 

oorzaak-gevolg relaties etc.) 

20. metaforen, helende verhalen 

21. de drie waarnemingsposities 

22. herkaderen, humor,  

23. geweldloze communicatie, behoeftes leren herkennen 

24. …………………………………………… 

25. ……………………………………………. 

26. …………………………………………… 

 

 

Vermogen 

Nummer 

Welke NLP structuren/technieken zouden je kunnen helpen bij jouw vermogens? 

(zet de nummers achter elk vermogen). 

1  

2  

3  

4  

5  
 

Formuleer nu je hoofddoel voor deze cursus. 

Criteria voor een SMART doel 

1. Specifieke zintuiglijk waarneembare beschrijving van je doel en de stappen die nodig 

zijn om er te komen 

bijv. Als ik langer dan 10 minuten wakker lig, dan ga ik bewust de drie levensvragen methode 

uit de cursus toepassen. 

2. Meetbaar maken van je doel. 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

S 

M 

A 

R 

T 
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bijv. Ik wil na een week elke dag tenminste 5 complimenten geven er elke dag tenminste één ontvangen en opschrijven. 

3. Acceptabel (Ecologisch) Is het ook voor mijn omgeving goed? 

bijv. Doordat ik rustiger slaap, kan ook mijn partner beter slapen  

4. Realistisch, Eerste stap is realistisch en specifiek 

bijv. Ik schrijf me in voor een training, schaf een boek aan en ga het eerste hoofdstuk lezen en een week elke dag 10 min. 

oefenen  

5. Tijd, Welke tijdsplanning, middelen en omstandigheden ga je organiseren? 

bijv. De prijs van de cursus is x euro, ik begin datum en houd vol tot datum, ik ga met de trein, etc. 

Verdere eisen aan goede doelen: 

6. Gebruik positieve termen (vermijd ‘niet’, ‘geen’ of ‘ont-‘)  

bijv. niet: Ik wil na de cursus niet meer piekeren. maar: Ik wil beter leren aan de positieve kanten van een gebeurtenis te 

denken. 

7. Stel je voor dat je het nu al bereikt hebt.  

bijv. Ik kan mij focussen op de waardevolle kanten van het ouder worden. 

8. Op eigen initiatief ondernomen en gehandhaafd (ik wil, ik ga ervoor) 

bijv. Ik doe dit door mij te oefenen met aanwijzingen uit de cursus. 

9. Meer dan één manier om het doel te bereiken 

bijv. Ik kan een goede training volgen, een boek lezen en zelf oefenen, of hulp zoeken bij een therapeut. 

10. Verruimt het keuzemogelijkheden (formuleer positief, wat jezelf (beter) wilt leren).  

bijv. Als ik meer aan de positieve kanten van een gebeurtenis kan denken worden deze belangrijker en kan ik kiezen wat ik ga 

doen om deze verder te versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf hier jouw SMART doel voor deze cursus. 
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2. Wat is NLP? 
Maak de volgende zin af 

Als ik het woord NLP hoor dan denk ik aan ……………………. 

 

NLP is een set technieken waarmee 
mensen kunnen veranderen.  
NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Richard Bandler en John 

Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, 

neuropsychologie en cybernetica.  Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch 

Programmeren, kortweg NLP. In boeken en workshops hebben zij hun nieuw verworven inzichten en 

technieken uitgedragen en zijn daarbij tot verbluffende resultaten gekomen. Snel werden hierdoor 

psychologen, psychiaters, hulpverleners enz. geïnspireerd. Daarna zijn door de tweede generatie NLP-ers, 

zoals Robert Dilts, Ted James, Anthony Robins en Anné Linden. De derde generatie NLP-ers bestaat in 

Nederland uit Jaap Hollander,  Anneke Meijer en  Lucas Derks (IEP) Paul Liekens (vele Ankertjes), Bouke de 

Boer, René Kuipers, en vele anderen. Zij hebben de NLP uitgebreid en aangepast richting zelfontwikkeling, 

bedrijfsleven, hulpverlening, en onderwijs. In Nederland bestaat er een overkoepelende organisatie: De 

Nederlandse Vereniging voor NLP. Waar iedereen die een NLP-Practitioners examen heeft behaald wordt 

toegelaten. 

Maar NLP is niet alleen voor de professionele hulpverlening. Het is ook uitermate geschikt als hulpmiddel 

voor persoonlijk verandering en zelfinzicht. Door de elegante methodiek en de snel merkbare resultaten heeft 

NLP dan ook in bredere kring veel aan populariteit gewonnen.  

Waar gaat het over?  
Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt 

zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken. Elk mens zal al zijn ervaringen 

opdoen via slechts vijf zintuigen: we kunnen alleen maar kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Soms is 

er de schijn van een zesde zintuig, soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen of zijn 

deze onderontwikkeld. Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie 

kanalen:  

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in 

ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen "IK". De herinneringen aan de 

ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we 

dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten 

dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.  

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal 

(houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).  

Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of 

(laten) veranderen.  

Positief van uitgangspunt.  
NLP gaat ervan uit dat het menselijk organisme (de mens) in staat is om echt te genieten van het leven. Als de 

mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als 

veranderingsmodel, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en 

levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of 

ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, 

anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij 

NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu 

toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.  

Er zijn in Nederland alleen al 52 instituten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NLP. In totaal 

schijnen er wel 200 instituten te zijn die NLP cursussen aanbieden. Zij geven allen NLP/Practitioners en 

Masterpractitioners en vele andere soorten NLP-cursussen: http://www.nvnlp.nl. Zij beschouwen NLP als een 

uiterst nuttige verzameling modellen en methodieken voor innerlijke verandering en effectieve communicatie.  

Neuro- 
Linguïstisch 
Programmeren 

http://www.nvnlp.nl/
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NLP = Vinden van oplossingen en modelleren van successen.  
NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om 

mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in 

zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat 

je daarmee bereikt.  

Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven (in catharsis te gaan) 

om toch positieve veranderingen aan te brengen. Je zoekt naar oplossingen en NLP technieken kunnen hierbij 

helpen. Ieder kiest uit de NLP-gereedschapskist díe hulpmiddelen die voor ieder in die situatie het meest 

geëigend zijn.  

 

Voor wie is NLP bedoeld?  
NLP is voor mensen die op de een of andere manier (iets) willen veranderen, verbeteren. Veranderen kan 

wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet 

en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet 

voor kunt vinden.  

 

Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:  
• orde op zaken stellen.  

• gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.  

• doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie 

belangrijke factoren zijn.  

• inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.  

• observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap 

verwerkt.  

• ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.  

• aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te 

krijgen.  

• sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.  

• leven in plaats van overleven.  

• Verder biedt NLP hulp bij o.a. machtsconflicten,  
• niet functionele angsten wegnemen,  
• overmatig perfectionisme realistischer maken,  
• fobieën, verminderen,  
• trauma's beheersbaar maken,  
• ouder-kindrelaties verbeteren.  

 
Beroepshalve biedt NLP een nieuwe soort competentie, vooral waar:  

• gedrag en motivatie een bepalende rol spelen (leiding geven)  

• kennisoverdracht centraal staat (bij het geven van presentaties, in onderwijs)  

• conflictsituaties gehanteerd worden  

• de kunst verstaan dient te worden om mensen duurzaam te laten samenwerken met behoud van hun eigen 

identiteit.  
 

Oefening 
Welke van de genoemde vermogens herken je zelf na de NLP cursus(sen) die je al gedaan hebt en welke zou 

je nog willen ontwikkelen? 
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Wie is wie? 

De grondleggers van NLP: Bandler en Grinder: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Richard Bandler Gestalttherapeut  

 
John Grinder Hoogleraar in de Linguïstiek 

 
Lucas Derks samen 
met Jaap Hollander 
en Anneke Meijer 
oprichter van het 
IEP in Nijmegen 

 
Ted James, één van 
de eerste Master 
NLP-ers, specialist in 
de Time-line 

 
Robert Dilts voor 
lange tijd student 
bij Grinder en 
Bandler  

 
Jaap Hollander, 
één van de eerste 
NLP-ers in 
Nederland, mede 
oprichter van het 
IEP in Nijmegen  

 
Bouke de Boer 
oprichter van het 
NTI-NLP, schrijver 
van de bijzondere 
reis van een 
prikkel  

 
Paul Liekens 
vertegenwoordi-
ger van de meer 
spirituele NLP en 
schrijver van vele 
ankertjes 

 
Anneke Meijer 
Introduceerde in 
1981 – samen 
met Jaap 
Hollander NLP in 
Nederland en is 
medeoprichtster 
van het IEP.  

 
Dorien Groot 
mede oprichter 
van het NTI-NLP, 
Master trainer van 
het NTI-NLP 

 
Anthony Robbins 
heeft meerdere 
wereldleiders 
gecoacht zoals 
Michail 
Gorbatsjov, 
prinses Diana, 
George Bush en 
Bill Clinton. 

 
Cobi Brouwer 
bekend van het 
boek Opleiden, 
trainen en 
presenteren 

 
Walter Lübeck 
combineert Reiki 
met NLP en vormt 
zo ook een 
vertegenwoordiger 
van de spirituele 
stroming binnen 
NLP 

 
Joseph O’Connor  
is een Engelse NLP 
trainer van de 2e 
generatie. Hij 
heeft bij Grinder 
en Dilts 
gestudeerd, is 
musicus en heeft 
toptennissers 
gemodelleerd 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Gorbatsjov
http://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Gorbatsjov
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diana_Frances_Spencer
http://nl.wikipedia.org/wiki/George_H.W._Bush
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton


 Je vermogens nog beter leren kennen, Vervolgcursus NLP - 12 - 

3. Vooronderstellingen van NLP 
 

De vooronderstellingen van NLP zijn een verzameling uitgangspunten over hoe 

de mens en de wereld in elkaar zitten. Deze “handige overtuigingen” zijn 

overgenomen van (wederom) succesvolle mensen die het praktische nut van 

deze uitgangspunten al hebben ervaren en bewezen. Een kenmerk van een 

overtuiging is dat je gelijk krijgt wanneer je erin gelooft. Of je nu X gelooft 

(bijvoorbeeld dat je iets kan) of Y gelooft (bijvoorbeeld dat je iets niet kan), 

binnen de eigen belevingswereld zal X dan wel Y aanwezig zijn. Je krijgt gelijk, 

niet omdat X of Y waar is, maar omdat een persoon dit binnen zijn wereldmodel zo geconstrueerd heeft. 

Binnen een NLP training zullen cursisten dan ook worden uitgedaagd na te denken over en te handelen vanuit 

deze set van handige positieve uitgangspunten. 

 

De studies van Bandler en Grinder hebben geresulteerd in een aantal vooronderstellingen die aspecten 

beschrijven van het menselijk functioneren. Later hebben andere onderzoekers aanpassingen aan deze lijst 

aangebracht.  

 

Enkele van deze vooronderstellingen in heldere bewoordingen zijn: 

1. Iedereen leeft in een eigen, uniek wereldmodel.  

2. Mensen hebben alle hulpbronnen die zij nodig hebben om te veranderen in zich.  

3. Het gedrag dat iemand laat zien staat los van de intentie of doel dat achter dat gedrag staat. De intentie 

is altijd verondersteld als positief.  

4. Een mens maakt altijd de beste keuze die voor hem/haar op dat moment mogelijk is.  

5. Elk gedrag is bruikbaar in een of andere context.  

6. De betekenis van de communicatie is de respons die je krijgt.  

7. Mislukking bestaat niet; alleen feedback. (Waar en hoe heb je hier ervaring mee?) 

8. Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je de resultaten krijgen die je altijd gekregen hebt.  

9. Het meest flexibele deel van een systeem heeft het meeste invloed.  

10. De kaart is niet het gebied.  

11. Als er iemand iets kan, dan kan een ander dat leren.  

12. Alle gedrag is resulteert uit interne processen.  

13. Geest en lichaam zijn deel van een zelfde cybernetisch systeem.  

14. Flexibiliteit in gedrag resulteert in meerdere keuzen. Meer keuzen is beter dan minder keuzen.  

 

Enkele vooronderstellingen uitgewerkt: 

Vooronderstelling 2: Mensen hebben de hulpbronnen om hun doelen te bereiken. 

Vraag: Welke potentiële kwaliteiten kunnen hier vrijgemaakt worden? 

Je bent nieuwsgierig en belangstellend naar menselijk potentieel en je bent overtuigd van de aanwezigheid van 

hulpbronnen, het kan zijn dat je er niet zo makkelijk bij kunt, wat houdt je tegen? 

 

Vooronderstelling 4: Elke keuze is de beste keuze op dat moment. Elk gedrag heeft een positieve intentie. 

Vraag: Welke keuze maak ik? Wat moet waar zijn om dit zo te doen? Uit welke intentie ontstaat een dergelijk 

gedrag en wat is het effect van dit gedrag (keuze)? Dient dit gedrag het doel ja of nee? In hoeverre heb ik 

inzicht in dieptestructuur van mijn gedrag, hoe kan ik inzicht krijgen en hulpbronnen in de dieptestructuur 

vrijmaken? 

 

Vooronderstelling 6: De respons die ik als coach krijg vormt de betekenis van mijn communicatie. 

Vraag: Hoe kan ik mijn communicatie vormgeven zodat het in ‘rapport’ is met mijzelf en de ander? Dus geef 

ik als mens een bepaalde vorm aan mijn communicatie; ik plaats mijn gedrag in een bepaald kader. Ik kan zelf 

kaders aangeven.  

 

Vooronderstelling 7: Er is geen mislukking enkel feedback. 

Vraag: Welke feedback kan ik aan mijzelf of de ander geven, zodat ik direct zicht krijg op wat en hoe ik iets 

nog beter kan doen. Tevens leer ik zodanig feedback geven dat ik de verder kom op weg naar eigen 

leiderschap en zelfsturing. 
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Vooronderstelling 10: De kaart is niet het gebied, zoveel mensen zoveel modellen van de wereld. 

Vraag: Wat is dan het wereldmodel van deze mijzelf en/of van deze persoon? 

Je hebt dus als basis een vragende attitude, veranderen is de kunst van het vragenstellen. Jij zelf bepaalt vaak 

het doel dat je wilt  bereiken. 

 

Vooronderstelling 13: Lichaam en geest vormen een cybernetische eenheid. 

Vraag: Welke dynamiek tussen lichaam en geest neem ik waar in de vorm van gedrag? 

Wat zie ik bij mijzelf of de ander; welk gedragspatroon? en hoe vormt dit patroon een hulpbron dan wel een 

hindernis in relatie tot het (door mijzelf geformuleerde) doel? 

 

Als iemand de vooronderstellingen aanvaardt en integreert zal de perceptie van de werkelijkheid ook in die zin 

worden gevormd en zal dat in het (communicatie)gedrag tot uiting komen. Het grootste effect van de 

vooronderstellingen van NLP ontstaat als de aannames als een geheel worden gezien en niet als afzonderlijke 

delen.  Het mooie is dat de vooronderstellingen elkaar onderling kunnen versterken.  

 

Oefening De meest werkzame vooronderstelling voor jou:  
Kies één vooronderstelling van NLP en geef aan hoe deze in jouw leven kan gaan werken als je deze 

helemaal integreert. Schrijf deze groot op een vel papier en hang hem ergens op in huis. Lees hem telkens als 

je hem ziet hardop voor. 

 

De Vooronderstellingen van NLP 
 

1. Respect voor andermans model van de wereld en dat van jezelf. 

2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt. 

3. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. 

4. De woorden die wij gebruiken zijn NIET de gebeurtenis of de zaak die zij 

weergeven (De kaart is niet het gebied). 

5. De belangrijkste informatie over iemand is zijn gedrag. 

6. Gedrag is aanpasbaar en het huidige gedrag is de beste keus die er is . 

7. Ga er van uit dat alle gedrag een positieve bedoeling heeft. 

8. Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is (accepteer de 

persoon, verander het gedrag). 

9. De mens heeft alle bekwaamheden die nodig zijn om te slagen (er zijn 

geen mensen zonder hulpbronnen, alleen mensen die hun hulpbronnen 

niet gebruiken). 

Uitgekozen vooronderstelling: 
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10. Ik ben de baas over mijn geest en daarom over mijn resultaten. 

11. De persoon met het meest flexibele gedrag zal het systeem beheersen. 

12. Mislukking bestaat niet, alleen feedback. 

13. Weerstand bij iemand waarmee je communiceert is een teken van gebrek 

aan "rapport" . 

14. Alle procedures dienen de keuze te verruimen. 

15. Gedrag en verandering dienen geëvalueerd te worden in termen van 

context en ecologie. 

16. Alles is erop gericht om opnieuw één en volledig te worden met jezelf. 

17. Het is zoals het is, accepteer dat de situatie is zoals hij is. 

 

Oefening: Vooronderstellingen 
Kruis tenminste drie vooronderstellingen aan die je het meeste aanspreken en ga voor jezelf na in welke 

situaties uit jouw leven je deze toepasselijk vindt. Schrijf je bevindingen op. 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

 

 Oefening: Van oordeel naar respect:  

In welke volgorde zou je de volgende begrippen willen zetten als het gaat om iets wat een ander doet waar 

je in eerste instantie een negatief oordeel over hebt? Zet een 1 onder het begrip waar je het makkelijkste en 

het beste mee kunt beginnen. Als je ze tegelijk wilt toepassen, kun je ze hetzelfde nummer geven. 

 

Vooronderstelling No 1: 
Respect voor andermans model van de wereld! En dat 

van jezelf. 

Als er één is die deze vooronderstelling in de praktijk brengt is het wel de Dai 

Lama, geestelijk leider van Thibet die in ballingschap leeft vanwege de bezetting 

en onderdrukking van zijn volk door de Chinezen. 

Hij gebruikt daarvoor de oproep: volg de drie R's: 

 

 

 

 

 

Losla
ten  

Waar 
nemen 

 

Respec-
teren 

Erken-
nen 

Accepteren Aandacht 
geven 

Negatief 
oordelen 

Omarmen Begrij-
pen 

         

1. Respect for Self, 
2. Respect for Others and 
3. Responsibility for all your 

Actions. 
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Huiswerk week 1 
1. Kijk terug naar je doelen. Pas de criteria op bladzijden 5/6 toe op je doelen. Maak de doelen zo dat het 

voor jou doelen zijn die je heel graag wilt bereiken. 

 

2. Neem het belangrijkste doel en zeg het in de komende week minstens drie keer voor jezelf als het kan 

voor de spiegel. Kijk hoe goed dit voelt. 

 

3. Neem één van de vooronderstellingen van NLP en ga na wat die nu voor jou betekent. 

 

4. Kies een van de vermogens die je wilt verbeteren. Bedenk welke de eerste stap (vandaag of morgen) 

kan zijn in de richting waarin je wilt gaan. Neem deze stap  

 

5. Ga deze week na hoe mensen reageren op jouw communicatie. (De betekenis van de communicatie is 

de respons die je krijgt.)  

Wat heb je gedaan zodat je die reactie kreeg? 

Wat zou je nog beter kunnen doen? 

 

6. Ga na hoever je komt in de stappen van oordeel naar respect, bij diegene met wie je nog niet zo 

makkelijk rapport kunt maken.  
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Week-2 

4. Zin
tuig

lijke 
scherp

zinnig
heid

 
 Oefening Wat laten onze zintuigen weg? 

 

1 Wat lees je?  

 

Wat staat er echt?  
 

Wat laat je weg? 
 

Wat doen onze zintuigen? 
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 Oefening Korporaalviooltjes 
 

1. Wat zie je bij de eerste blik op de figuur hieronder? (één seconde kijken) 

 

2. Wat zie je wanneer je voor een tweede keer kijkt? (weer één seconde)? 

 

3. Hoeveel gezichten zie je bij de derde keer kijken na tien seconden? (antwoord op de laatste bladzijde) 

 

4. Hoeveel tijd is er nodig om een interne voorstelling te maken? 
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Oefening Hoeveel meer zie je als je iemand even langer aankijkt?  
a. Bedek na één seconde de hier onderstaande plaat. Beschrijf wat je gezien hebt. 

 

b. Bekijk de foto 

dan opnieuw en 

ga na wat je nu 

meer ziet, dan bij 

de eerste keer. 

 

 

c. Welke emotie 

interpreteer je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf visuele kenmerken  
  

1. Kleur van de huid Licht __________________________________________ Donker 

 

2. Spanning van de huid Glimmend  _____________________________________ Niet glimmend  

 

 Asymmetrisch __________________________________ Symmetrisch

  

3. Ademhaling Snelheid:  Snel __________________________________________ Langzaam 

 

 Plaats  Hoog __________________________________________ Laag 

 

4. Onderlip  Lijnen _________________________________________ Geen lijnen 

 

 Mondhoek omhoog  _____________________________________ Mondhoek omlaag 

 

5. Ogen (niet te noteren bij gesloten ogen) 

 Focus:  Scherp ________________________________________ Niet scherp 

 

 Pupil: Verwijd _______________________________________ Niet verwijd 

 Oogleden Dicht  _________________________________________ Open 
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 Oefening Nauwkeurig waarnemen van emoties 
In tweetallen: (eventueel met fototoestel en foto’s samen bekijken) 

Maak gelijke briefjes met de 5 B’s: Blij, Boos, Bang, Bedroefd en verBaasd.  

In tweetallen: A pakt een willekeurig briefje met een emotie. zonder dat B kan lezen welke emotie dit is. A 

laat deze emotie zien. B schrijft de precieze objectieve waarneming op en de interpretatie. B checkt deze met 

A. Doe dit met alle vijf de emoties. 

Draai de rollen daarna om. 

 

 

Oefening Hoe nauwkeurig kun je waarnemen? 
 

Neem nauwkeurig waar hoe groot de beide tafelbladen zijn. 

Welke is de langste? Welke is het meest vierkant?  

 

 

 

Meet nu maar na. 

 

Hoe objectief ben je in je waarnemingen? 
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 Oefening Waar focus je op 1? 
Bekijk de onderstaande afbeelding op deze bladzijde. 

 

Wat neem je waar? 

 

Wat zijn je 

interpretaties? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op welke van je interpretaties richt jij je focus? 

 

 

 Oefening Waar focus je 
op? 2 

Bekijk deze afbeelding. 

Wat neem je waar? 

 

 

Wat zijn je interpretaties? 

 

Op welke van je interpretaties richt jij je focus? 

 Oefening: Wat doen je ogen? 1 
Houd een koker voor één van je ogen en kijk met twee ogen naar iets dat 

ongeveer 4,5 meter van je vandaan is. Je kijkt dus met één oog door de 

koker en de ander zonder koker.  

Houd vervolgens je hand voor het oog dat niet door de koker kijkt, zoals 

op de figuur. 

Wat lijk je waar te nemen? 

 

Oefening: Wat doen je ogen? 2 
Houd beide handen op ooghoogte voor je 

gezicht. Zorg ervoor dat de toppen van je beide 

wijsvingers ook op ooghoogte zijn. Kijk strak 

naar een muur op ongeveer één meter afstand 

van je gezicht. 

Wat lijk je waar te nemen? 

Wanneer verdwijnt de illusie? 
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Oefening: Waarneming en interpretatie in je eigen leven 
In tweetallen. 

A Leest nog eens het incident dat hij/zij op bladzijde 7 beschreef. 

B helpt bij het vinden van interpretaties.  

A schrijft ze op. 

A kiest één interpretatie uit en bedenkt hierbij zoveel mogelijk andere interpretaties. 

A en B gaan samen na welke van deze interpretaties een meer succesvolle afloop hadden kunnen betekenen. 

A en B wisselen. 

Welke invloed hebben beelden die je in je hoofd hebt op je waarneming? 

5.  Het NLP Communicatiemodel 

Waaruit bestaat communicatie? 
 

Bekend is de uitkomst van het onderzoek van Albert 

Mehrabian. Hij ontdekte dat je gedrag kunt verdelen in drie 

elementen:  

o fysiologie (alles wat met lichaamshouding te maken 

heeft),  

o tonaliteit (de aspecten van de stem; denk aan snelheid, 

volume, toonhoogte) en  

o woorden.  

Tonaliteit als non-verbale boodschap 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening: Welke emoties horen bij deze gezichten?  

  Passen ze bij de muziek? 
 

Oefening Auditieve Submodaliteiten 
Met taal geef je woorden aan je ervaringen en dat doe je op een voor jou 

specifieke manier, op een eigen wijze. Je hebt een gevoel of gedachte en je 

zegt wat je te zeggen hebt. Maar, wat communiceer je precies? 10 vragen: 

 

7%

38%

55%
woorden

tonaliteit

fysiologie
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Welke variaties klinken er in de manier waarop je woorden uitspreekt?  

Hoe hard?  

Hoe snel?  

Welke toonhoogtes?  

Welke timbres?  

Hoeveel stiltes?  

Welke ritmes?  

Welke stembuigingen? 

Welke auditieve submodaliteiten, gebruik je als je iets zegt?  

Hoe maak je gebruik van deze auditieve elementen in rapport, in Pacing en Leading, in ankeren, enz. ? 

Magische effecten met je stem  
 

De onderliggende boodschap  
Je boodschap, verbaal & non-verbaal heeft een bepaald effect met - naar je hoopt - een gewenste respons. 

Alleen ben je je niet altijd bewust van een dubbele boodschap. Je spreekt je uit en op de een of andere manier 

klinken je woorden niet altijd in een lijn met je non-verbale signalen. Er wordt onder de woorden nog een 

boodschap opgevangen. Merkwaardig genoeg zijn het juist onze non-verbale signalen die de meeste impact 

hebben.  

Wat is je intentie?  

Wat wil je voor jezelf bereiken?  

Hoe gebruik je je stem? 

Want van de non-verbale communicatie is ca. 40% tonaliteit.  

 

Naast de impact van fysiologie blijft er voor woorden niet zoveel over. Jouw woorden krijgen juist betekenis 

door je non-verbale communicatie.  

 

o Welke boodschap stuur je impliciet mee? 

o Wat wil je dat de ander begrijpt?  

o Hoe, op welke manier komt de boodschap over; wat is het effect? 

o Welke gevoelens, gedachten en intentie begeleiden jouw woorden? 

o Hoe bewust ben jij je van je positieve intentie ? 

 

We gaan uit van de drie aandachtsvelden: 

interne voorstelling  

stemming 

fysiologie 

Deze verbindt je aan je eigen intentie, dan ontstaat er congruentie. Hiervan bewust zijn is de eerste stap en dan 

de stemming oproepen van jouw positieve intentie is de tweede stap.  

Als je dat extern tot uitdrukking brengt in je stem, dan is er geen dubbele boodschap.  

 

 Oefening: Welke invloed hebben auditieve submodaliteiten? 
A Schrijft de emoties Boos, Bedroefd, Bang, Blij, Beschaamd en Verbaasd in een eigen specifieke volgorde 

op. B draait zich om zodat hij/zij alleen de geluiden hoort. Rug aan ruf. Dan spreekt A de volgende zin op 

deze vijf verschillende manieren uit. “Dat heb je mooi gedaan.” 

B schrijft eerst de auditieve submodaliteiten en dan geïnterpreteerde emoties op. 

Auditief Rapport  
Auditief Rapport maken betekent technisch gezien gebruik maken van de auditieve submodaliteiten van je 

gesprekspartner om te matchen en om zo zuiver mogelijk met iemand stemming mee te gaan. Je weet dat er 

een relatie ligt tussen het voorkeur-representatiesysteem en het tempo van spreken. Mensen met een voorkeur 

binnen het visuele systeem spreken sneller dan mensen met een voorkeur binnen het kinesthetische systeem. 

Het tempo van spreken is een van de vele submodaliteiten uit het auditieve systeem.  

Je kunt dus heel goed het matchen op tonaliteit en dat kun je op verschillende neurologische niveaus. Hoe 

meer niveaus je bereikt, in je contact met mensen, hoe hoger de kwaliteit van afstemming.  

Bij een telefoongesprek vallen de verschillen in tonaliteit het gemakkelijkst op. Het is niet alleen een kunst om 

je tonaliteit af te stemmen op de ander het is ook de moeite waard; zeker als je merkt dat er zo heel 
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gemakkelijk afstemming ontstaat met mensen die je nog nooit hebt gezien. Waar het om gaat is goed luisteren 

en aandacht hebben voor de markeringen, cadans, helderheid en ritme naast volume, toon, tempo.  

 

De meest opvallende submodaliteiten in stemgebruik zijn:  

1. volume hard tot fluisterend  

2. tempo snel tot traag  

3. toonhoogte bas tot sopraan  

4. timbre resonantie borst/keel/neus  

5. cadans onderbrekingen of groepen van woorden  

6. ritme regelmatig/onregelmatig,  

7. eentonig/meertonig  

8. pauzes veel/geen/ langdurig / kort  

9. helderheid zuiver tot mat  

10. markeringen klemtonen of benadrukken  

11. ademhaling accent op inademen, uitademen enz.  

 

 

C'est le ton qui fait la musique  
Een verhaal:  

“Toen Jacques zo'n 14 - 15 jaar was, zei zijn vader vaak tegen hem om een andere toon te gebruiken in zijn 

spreken. Dat zei hij dan in het Frans: “Jacques, c'est le ton qui fait la musique”. Toen begreep Jacques weinig 

van wat hij daarmee bedoelde. Hij dacht: “woorden zijn woorden, dus wat wil mijn vader dan dat ik anders 

doe?” Jammer genoeg kon deze vader hem niet leren hoe hij zijn toon moest veranderen.  

Heel lang is Jacques zijn gedachten met andere woorden gaan zeggen zonder te begrijpen dat het daar niet om 

ging. Hij begreep ook niet dat de onbevredigende respons die hij kreeg een effect was van zijn 'onbewuste' 

non-verbale communicatie.  

Het duurde nog 30 jaar, totdat hij NLP ging leren, voordat hij echt begreep wat zijn vader bedoelde. Dat het 

alleen maar te maken had met de auditieve submodaliteiten en dat het niets te maken had met de woorden. 

Sterker nog, nu weet hij dat hij alles kan zeggen 'op de juiste toon'.  

 

Als je ruzie wilt laten escaleren 
. . . . . . . 
 

kun je dit het beste doen 

• per email doen, meteen reageren, 

duidelijk schrijven hoe je over de 

ander denkt,  

• geen blad voor je mond nemen,  

• geen vragen stellen………… 
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Compleet NLP-Communicatiemodel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 4e vooronderstelling van NLP: 

4. De woorden die wij gebruiken zijn NIET de gebeurtenis of de zaak die zij 

weergeven (De kaart is niet het gebied) 

 

Oefening Veranderen van je interne voorstelling: 
1. Stel je voor dat je een citroen in je mond hebt. Leef je helemaal in die situatie in. 

2. Doe je ogen dicht. 

3. Kijk of je een beeld ziet. Zie je kleur? Zie je beweging? Is het groot of klein? Sta jezelf in het beeld of 

sta je er buiten?  

4. Hoor je iets of iemand? 

5. Proef of ruik je wat? 

6. Merk nu op in wat voor stemming je bent.  

7. Verander nu de interne voorstelling: maak een beeld in grijstinten, zet het verder van je af, zet het stil. 

Maak stemmen vlakker verder weg, fluisterend, minder variërend.  

8. Wat wordt je interne voorstelling? 

9. Wat verandert er aan je stemming? 

10. Welke invloed had deze stemming op jouw fysiologie?  

11. Welke invloed had deze stemming op wat en hoe je iets vertelde over jouw interne voorstelling   (= 

jouw gedrag)? 

 



 Je vermogens nog beter leren kennen, Vervolgcursus NLP - 25 - 

De kaart is niet het gebied.  
 
Mensen met groeiende ervaring gaan steeds meer zien dat iedereen zijn eigen model van 

de wereld heeft. Dit proces kan ondersteund worden met enkele luchtige oefeningen 

waarbij de cursisten beseffen hoeveel het oplevert om wat minder snel te oordelen, meer 

opties te creëren en de ander meer te erkennen.  

 

Het inoefenen van het verschil tussen het zintuiglijk waarneembare en de interpretatie 

kan je hierbij van weten naar kunnen brengen. Ook een oefening in aandacht en 

waardering geven aan verschillen tussen mensen draagt aan deze ontwikkeling bij.   

 

Bij het ouder worden neemt de ervaring toe, waardoor mensenkennis ook kan toenemen. 

Bewust worden en verder oefenen van het vermogen om in plaats van voor het gelijk te 

gaan te kiezen om meer voor het geluk te gaan kan hierbij versterkt worden. 

 

Denk je dat jouw oordeel de werkelijkheid is? Kijk eens verder: je ontdekt vele mogelijkheden. De kaart is niet het gebied. 

Het gebied is altijd groter dan de kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De drie levensvragen: 
 

1 Waar focus je op?  
Iedereen kent wel het verschijnsel dat 

datgene waar je op focust groter wordt, 

versterkt wordt.  

 

Versterkend: 
Je hebt een beetje hoofdpijn, maar je 

krijgt bezoek van een leuke 

vriend/vriendin, je denkt nu alleen maar 

aan het leuke bezoek. Heb je net een 

nieuwe auto gekocht? Je ziet ‘ineens’ 

allemaal auto’s van hetzelfde type rijden. 

Ben je zwanger? Je ziet ineens allemaal 

vrouwen die zwanger zijn. 

Als je meer aandacht geeft aan positieve 

gedachten groeit je positieve zelfbeeld. 

Verzwakkend: 
Je hebt het gevoel dat je dingen niet zo 

goed doet: Focus je op wat slecht gaat? 

Op wat de ander ‘fout’ doet? Op wat je 

zelf allemaal ‘fout’ doet? Je gaat vooral letten op wat je verkeerd doet.  

1 
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Focus je op het half lege glas of op het half volle? Zeg je tegen jezelf: mislukking bestaat niet alleen feedback, 

dan ga je steeds meer mogelijkheden zien om te leren en je geluk te vergroten. Focus je op een situatie of op 

het proces om te veranderen? Focus je op het plezier in je leven, op het goede in de ander, op de positieve 

intentie van de ander? Hoe meer aandacht je hier aan geeft, hoe sterker het wordt! Hoe meer je gaat genieten, 

waarderen, respect hebben voor jezelf en de ander. 

Als we eenmaal een bepaalde overtuiging hebben dan zullen we eerder 

argumenten en feiten zien die deze overtuiging bevestigen. Hiervan kunnen we 

gebruik maken om in ons leven geluk te creëren, kracht te voelen en 

mogelijkheden om onze situatie te verbeteren te vinden.  

 

Oefening in focussen 
met de hele groep, 5 minuten, A en B kunnen dit tegelijk doen. 

Focus één minuut op problemen die je hebt gehad, terwijl je je hoofd gebogen 

houdt en je mondhoeken naar omlaag laat gaan. Schrijf even op hoe je je hierna 

voelt. 

5’Ga naar het toilet, en was je handen en eventueel je gezicht. 

5’Focus nu op de vele mogelijke oplossingen van deze problemen, terwijl je 

je hoofd opgericht houdt en je mondhoeken omhoog trekt. 

2x 1 minuut Wissel uit met je partner hoe je je nu voelt. 

 

2 Wat voor betekenis geef je eraan?  
Gebeurtenissen hebben geen objectieve betekenis. Wij geven er onze 

betekenis aan op grond van onze ervaringen, onze behoeften, onze doelen. Is 

het glas half vol of half leeg? Als er vies spul in zit en je bent blij dat er al 

zoveel uit is, zul je zeggen dat het al half leeg is. Maar is het lekker en verheug je je er op om het op te drinken 

dan zul je eerder zeggen dat het nog half vol is. Bij de strip over de hond in de basiscursus hangt de interne 

voorstelling af van de ervaringen die de luisteraar (links) heeft. Heb je een lieve hond gehad en vertelt iemand 

over een hond, dan zul je eerder geneigd zijn om aan een aardige hond te denken. Heb je een vervelende 

ervaring met een hond dan zul je eerder geneigd zijn te denken aan een vervelende hond. 

Het is onze interne voorstelling (zie NLP-communicatiemodel) die we maken die bepaald welke betekenis we 

geven aan een gebeurtenis. 

 

 

Oefening betekenissen geven.  
In tweetallen, ieder 3 minuten. 

Neem één van je (kleine) problemen. Richt je zo snel mogelijk op zoveel mogelijk verschillende betekenissen 

die je er aan kunt geven, ook al geloof je er nog niet in. 

Tel de betekenissen op de vingers van je hand. 
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3 Wat doe je? 
 

Uiteindelijk is doen het aller belangrijkste in je leven: Wat doe je? Immers dat is wat bepaalt hoe anderen op je 

zullen reageren, wat je creëert. Wat je zaait zul je oogsten, je moet dus willen zaaien, liefst mooie bloemen, 

waardevolle gewassen die lekkere vruchten opleveren. 

Doen, eventueel doen alsof heeft de grootste invloed op je denken en op je volgende gedrag. Dit is bewezen 

door veel wetenschappelijk onderzoek. Ook in NLP passen we dit veel toe. Het oplossingsgericht werken is 

ook hier op gebaseerd.  

 

Als je doet wat je altijd al deed, zul je ook krijgen wat je altijd al kreeg. Als je aan de kant van de 

oorzaak gaat staan en je neemt het initiatief zet je de eerste stappen naar meer succes in je leven. 

 

 
 

Door Dirk Witte  
Luister naar Ramses Shaffy 

http://www.youtube.com/watch?v=sTmldk0I3t0 
 

Je leeft maar heel kort, maar 'n enkele keer 

En als je straks anders wilt, kun je niet meer! 

Mens, durf te leven!  

Vraag niet elke dag van je korte bestaan: 

Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gedaan? 

Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n 

vrind? 

En wie weet, hoe of dat nou m'n buurman 

weer vindt, 

En - wat heeft 'Het Fatsoen" 

voorgeschreven? 

Mens, durf te leven!  

De mensen bepalen de kleur van je das, 

De vorm van je hoed, en de snit van je jas 

En - van je leven! 

Ze wijzen de paadjes, waar langs je mag 

gaan, 

En roepen 'o foei!' als je even blijft staan, - 

Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk, 

Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk, 

En wat j' aan de armen moet geven. 

Mens, is dat te leven?   

De mensen - ze schrijven je leefregels 

voor, 

Ze geven je raad, en roepen in koor: 

Zoo moet je leven! 

Met die mag je omgaan, maar die is te min. 

Met die moet je trouwen, - al heb je geen 

zin. 

En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen 

-  

En je wordt genegeerd als je 't anders zou 

doen, 

Alsof je iets ergs had misdreven, 

Mens, is dat leven?  

Het leven is heerlijk, het leven is mooi. 

Maar - vlieg uit in de lucht, en kruip niet in 

een kooi! 

Mens! durf te leven! 

Je kop in de hoogte, je neus in de wind, 

En lap aan je laars hoe een ander het 

vindt! 

Hou een hart vol warmte en van liefde in je 

borst, 

Maar wees op je vierkante meter een 

Vorst! 

Wat je zoekt kan geen ander je geven! 

Mens, durf te leven! 

http://www.youtube.com/watch?v=sTmldk0I3t0
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 Oefening: Spannende plannen uitvoeren 
Maak een lijstje van zes dingen die je nog niet gedaan hebt en die je spannend vindt om te 

doen. Nummer deze. 

Neem een dobbelsteen en voer datgene uit wat de dobbelsteen aangeeft.  

 

7. Neurologische Niveaus 

Neurologische niveaus, 
uitleg 
Robert Dilts heeft het model van de Logische 

Niveaus ontwikkeld op grond van Gregory 

Bateson's 'Steps to an Ecology of Mind' (1972). 

Bateson, bekend antropoloog en auteur op het 

gebied van communicatie en systeemtheorie, 

leverde aldus de basis voor een van de mooiste -

en 'simpelste' -modellen die N LP te bieden 

heeft.  

 

Het heeft een onschatbare waarde bij het . 

analyseren van situaties en relaties: het 

verkrijgen van inzicht in eigen en andermans 

model van de wereld. Het is een model dat 

inzicht geeft in niveaus van communicatie, 

verandering en functioneren. Het is ook een 

model waarbinnen je alle N LP onderwerpen een 

plaats kunt geven. 

 

Het model kent de volgende niveaus: - 

 

6 Missie: Hetgeen richting geeft aan ons leven: Zingeving, missie, doel 

5 Identiteit: Persoonlijkheid: ‘ik ben’. Op dit niveau spelen ook de emoties. Je zelfgevoel. 

4 Waarden en Overtuigingen:   

4a Waarden en normen, gedachten en ideeën. Alles wat geen feit is. 

4b Overtuigingen. Datgene wat voor jou belangrijk is en wat je aanneemt dat waar voor je is. 

3 Vaardigheden: Vermogens, hulpbronnen, kwaliteiten, wat je kunt. 

2 Gedrag: Alles wat je kunt zien en horen van de ander, wat je als het ware op video vast kunt leggen. 

1 Omgeving: Alles wat om je heen is, de context en de tijd. 

 

Wanneer zich een vraagstuk voordoet, kun je met behulp van het model uitzoeken op ~ welk niveau het 

probleem speelt, maar ook welk niveau niet in de overweging betrokken is en op welke niveaus allereerst 

veranderingen gewenst zijn. Gregory Bateson beschrijft de werking van de logische niveaus als volgt: Een 

hoger logisch niveau organiseert de informatie op onderliggende niveaus. Verandering op een lager niveau 

kan verandering op een hoger niveau teweeg brengen 

 

Verandering op een hoger niveau zal verandering op alle lagere niveaus teweeg brengen. Een oplossing ligt 

nooit op het niveau waar het probleem wordt geconstateerd, altijd op een ander niveau ! 

 

Als je vermogens, je gedrag (en -voor zover van toepassing -de omgeving die je kiest!) in congruentie zijn met 

hetgeen je op de hoogste niveaus nastreeft, spreken we van 'alignement': alle niveaus werken samen en 

ondersteunen elkaar. 
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 Oefening in carrousel 
Ga in tweetallen tegenover elkaar zitten en vorm met elkaar een grote cirkel: 

A begint met het voorlezen van de korte tekst hieronder over één van de logische niveaus en schrijft B’s 

antwoorden op in reader van B..  

B neemt 2 minuten om te zeggen wat de tekst voor hem/haar  betekent. A schrijft dit in het boek van B. 

Na 2 minuten draaien A en B de rollen om. B schrijft in het boek van A 

 

Daarna krijg je een instructie over het draaien van de carrousel. 

 

Kies een levensgebied waarin je nog iets wilt verbeteren. …………………… 

 

1 Omgeving: Wat ik waardeer in mijn omgeving wat mij kan helpen om dit levensgebied te verbeteren  

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

…………………………………………………………….………………………………………………… 

 

2 Gedrag: Wat ik fijn vind om te doen en wat mij daarbij kan helpen, is………………. 

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

3 Vaardigheden: Waar ik trots op ben dat ik het kan, en wat behulpzaam is in het levensgebied   

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

4 Overtuigingen en waarden die mij versterken in het levensgebied, zijn:  

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

5. Identiteit: Ik ben trots op mezelf omdat………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

en dat kan me helpen in mijn levensgebied 

 

……………………………………………………………………. 

 

5. Missie: Mijn missie en hoe die me kan  

helpen op dit levensgebied  

 

…………………………………………………………….……………………………………………… 

 

In tweetallen uitwisselen van je ervaringen  

die je op hebt gedaan tijdens de  oefening.  

carrousel 
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 Oefening Neurologische Niveaus zoals je die al eerder hebt doorlopen 
Begin bij omgeving of gedrag onderaan, loop dan stapsgewijs naar voren en keer van de missie naar 

omgeving weer naar achteren. 

 

 

Spiritualiteit of missie: diepste (of hoogste) niveau, 

Wat is mijn doel in dit leven? Wat is de zin van 

mijn bestaan? Fundament van ons bestaan.  

Keer je om en kijk met je hoogste missie naar je 

identiteit. 

Vragen: Waarom ben je hier? Wat is het hoogste 

doel van je leven? Waarvoor doe je uiteindelijk 

alles? 

Vragen: Wat is je allerhoogste missie in je leven? 

  

Identiteit: 

Het fundamentele ik-gevoel, de kern van mijn 

waarde gevoel, emoties en mijn levensopdracht 

(moet je altijd doen wat anderen jou vragen, of 

vraag je anderen vaak te doen wat jij graag wilt). 

Het fundamentele ik-gevoel, de kern van mijn 

waarde gevoel, emoties en mijn levensopdracht. 

Vragen: Wie ben ik? Wat beteken ik voor anderen, 

wat betekenen zij voor mij? 

Wie ben je als je deze missie uitvoert? 

 

  

Geloof en overtuigingen en waarden 

Het scala aan ideeën die je voor waar houden, wat 

vinden we belangrijk?  

Het scala aan ideeën die je voor waar houden, wat 

vinden we belangrijk 

Vragen: Wat vind je belangrijk?. Wat beweegt je 

iets te doen?  Wat is van grote waarde voor jou? 

Welke overtuigingen en waarden passen bij jouw 

missie en identiteit? 

  

Bekwaamheden, vermogens, vaardigheden 

De gedragswijzen, algemene vaardigheden, zo-

doe-je-dat,  strategieën, kennis, dat jouw gedrag 

richting geeft. 

De gedragswijzen, algemene vaardigheden, zo-doe-

je-dat,  strategieën, kennis, dat jouw gedrag richting 

geeft. 

Vragen: Hoe doe je deze dingen? Wat kun je 

allemaal om deze dingen te doen? 

 

Wat kun je allemaal om deze dingen te doen? 

 

  

Gedrag 

Je specifieke handelingen of reacties binnen de 

omgeving 

Je specifieke handelingen of reacties binnen de 

omgeving 

Vragen: Wat zou je willen doen? (gewenst 

specifiek gedrag) 

Wat doe je?   Ongewenst specifiek gedrag  

Welk gedrag ga je uitvoeren? 

  

Omgeving 

Externe mogelijkheden of beperkingen?  

Vragen: Waar? Wanneer? En met wie? 

 

Waar?, Wanneer? Met wie? 

 

STAR

T 

EIND 
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Veranderen op identiteitsniveau 
 

Doel is het groeien in respect en waardering voor jezelf en anderen. Je 

persoonlijkheid zachter maken. 

Eerlijkheid naar jezelf leidt naar medeleven voor anderen. 

De hoeveelheid medeleven in de wereld te doen groeien. 

 

Het verwachte resultaat is een persoonlijk gevoel van vrede op 

identiteitsniveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oefening in acceptatie van de ander 
Doe deze oefening met iemand in gedachten waar je een conflict of irritatie mee hebt of waarvan je 

het gevoel hebt dat hij/zij jouw irriteert. We doen deze oefening in tweetallen (A en B). 

In principe kan de oefening overal waar mensen samenkomen gedaan worden (vliegvelden, 

winkelcentra, parken, stranden, stations etc.). Dus ook in deze training in de kring of in tweetallen. 

 

Je kunt de oefening ook uitvoeren met in je gedachten vreemden om meer verbondenheid te voelen. De 

helende werking gaat naar jou toe omdat je gevoelens voor deze persoon zachter worden en je meer begrip en 

respect gaat voelen, waardoor je ook meer zachtheid naar jezelf toe gaat voelen. Of en hoe dat gaat is 

onbekend maar het kan ook uitwerken op degene die je in gedachten hebt. De beste positie is bescheiden vanaf 

een afstand. 

 

Doe alle vijf de stappen met dezelfde persoon in gedachten. 

A leest voor. B neemt de persoon in gedachten en laat beelden en gedachten naar aanleiding hiervan 

bovenkomen. Na ongeveer één minuut, geeft B een teken en leest A de tekst van stap 2 voor. 

 

Stap 1  Met aandacht voor de persoon, herhaal voor jezelf: 

"Net als ik zelf, zoekt deze persoon een beetje geluk in zijn/haar leven” 

 

Stap 2  Met aandacht voor de persoon, herhaal voor jezelf: 

"Net als ik zelf, probeert deze persoon in zijn/haar leven, lijden te vermijden.” 

 

Stap 3  Met aandacht voor de persoon, herhaal voor jezelf: 

"Net als ik zelf, heeft deze persoon verdriet, eenzaamheid en wanhoop gekend.” 

Stap 4  Met aandacht voor de persoon, herhaal voor jezelf: 

"Net als ik zelf, zoekt deze persoon de mogelijkheid om in zijn/haar behoeften te voorzien” 

 

Stap 5  Met aandacht voor de persoon, herhaal voor jezelf: 

"Net als ik zelf, leert deze persoon iets over het leven." 

Uitwisselen tussen A en B; Enkelen in de kring die dit willen, delen dit met de hele groep. 

(vertaling:  

Liefde is een uitdrukking van de bereidheid om 

ruimte te creëren waarin je iets toestemming geeft om 

te veranderen.) 

Harry Palmer  

(Een oefening uit Avatar) 

Love 
is an expression 
of the willingness 
to create space 
in which something 
is allowed to change. 
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Geluk kun je creëren 
Het is uit onderzoek gebleken dat je geluk kunt creëren en dat je een gevoel van blijdschap kunt creëren door 

te doen ‘alsof’. Wat zou er op tegen zijn om je positieve gevoelens te vergroten? Kijk maar eens of dat 

ecologisch verantwoord is: is het goed voor mezelf? Is het goed voor mijn omgeving?  en Is het goed voor 

mijn omgeving en de wereld? Als je daarop ja krijgt willen we je uitnodigen om het volgende te doen!  

Schrijf in de vakjes die je hier afgebeeld vindt 9 dingen die je heel graag doet. Scheur of knip de vakjes los 

van elkaar. Maak van ieder stukje papier een bolletje en doe die bolletjes in het bakje dat je hebt gekregen. 

Pak een van de bolletjes eruit en doe wat er op het papier staat. Doe dat vanavond en morgen. Pak dan voor de 

volgende dag een nieuw papiertje en doe dan wat er op dat papiertje staat. Zo pak je iedere dag een nieuw 

papiertje en schrijf op hoe je je voelt die dag.  Je zou kunnen zeggen dat dit jouw “gelukkig-zijn” onderzoek 

is. 

Idee ontwikkeld naar: Rip it up, Richard Wiseman. 

 

 

Mijn geluksthermometer 
 Geef gedurende tien dagen aan hoe gelukkig je iedere dag bent op een schaal van 1 - 10: 

 

Dag 1      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 2      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 3      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 4      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 5      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 6      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 7      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 8      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 9      1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

Dag 10    1--------2-------3--------4--------5-------6-------7-------8-------9------10 

 

Huiswerk week 2 

 
 

1. Kijk in de komende week naar het gezicht van een vriend of vriendin. Je kunt ook 

vragen of je een fotootje hiervoor mag nemen. Beschrijf het gezicht zoals we dat tijdens de 

cursusavond hebben gedaan. Doe dat op 2 verschillende momenten. Wat zijn de verschillen 

die je waarneemt? 

 

2. Let op het stemgebruik van jezelf en een ander, welke auditieve submodaliteiten neem je waar? 

 

1 

 

 

 

4 7 

2 

 

 

 

5 8 

3 

 

 

 

6 9 
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3. Neem een kinderboek en lees een verhaal voor met veel nadruk op wisselingen in tonaliteit 

(toonhoogte, timbre door typetjes te imiteren, ritme volume). 

 

4. Ga in gedachten terug naar een ruzie, irritatie of onenigheid die je hebt gehad. Wat heb je gedaan om 

de situatie te de-escaleren ofwel minder erg te laten worden en op te lossen? 

 

5. Focus je aandacht op een irritant geluid bijvoorbeeld van de deksel van de theepot of  het geluid van 

de (af)wasmachine, het afgaan van een mobieltje in een gesprek of het snurken van je partner. Neem 

iets waar je je gemakkelijk aan irriteert.  

Kijk dan welke betekenis je er in eerste instantie aangeeft en dan in tweede en derde instantie. Welke 

betekenissen je er ook aan zou kunnen geven. 

De volgende stap is: wat doe je ermee? 

Hoe verandert het oorspronkelijke object waar je je op gefocust hebt? 

 

6. We hebben geoefend met de neurologische niveaus. Hoe zou het zijn als je deze week jouw missie in 

mooie letters geschreven ergens in je huis ophangt en deze steeds als je hem ziet hardop te zeggen? 

Ervaar wat het met je doet om zo bewust met je missie bezig te zijn. 

 

7. Wanneer je deze week iemand ontmoet of aan iemand denkt met wie je het niet zo gemakkelijk hebt, 

denk dan aan de oefening van Harry Palmer en zeg (of denk): Je kunt ook de andere zinnen uit de 

oefening gebruiken. 

 

  

”Net als ik  

is deze persoon  

op zoek naar geluk en liefde  

in haar of zijn leven.” 
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Week 3  

8. Het Vierstapsleerproces 

Emoties tijdens 
het leren, de 
tweede stap in 
het leer proces 
 

Trainers maken vaak de fout als 

ze ervan uitgaan dat een 

leerling al in stadium 2 is, en 

hen aanmoedigen zich in te 

spannen om fase 3 te bereiken, 

terwijl in feite de leerling nog 

steeds stadium 1 verkeert. Dit is 

een fundamentele reden voor 

mislukkingen in het onderwijs 

— omdat de leerling gewoon 

nog niet de noodzaak van iets te 

leren heeft gevoeld. Pas 

wanneer een leerling of cursist 

zich bewust wordt van een 

zwakte of de noodzaak om een 

opleiding te doen ('bewust 

onbekwaam'), heeft de leerling 

interesse, aandacht of motivatie voor het leerproces. Mensen die leren pakken een opleiding pas op wanneer 

zij zich bewust zijn van hun eigen behoefte aan en de persoonlijke 

voordelen voelen die de opleiding zal opleveren. 

 

 

Heb plezier in de tweede stap ( 2a gestippelde lijn): Bewust onbekwaam (2b): Dip – Een paar woorden 

van aanmoediging kunnen al veel helpen in het leer proces! 

 

Wat kan er gebeuren met de emoties in het leerproces? 

Grote doelen krijg je niet cadeau. Je moet ze verdienen. 

Als het even wat moeite kost, kun je in een dip raken (fase 2b). 

Onbewust 
Bekwaam 

Bewust 
Bekwaam 

Onbewust 
Onbekwaam 

Bewust 
Onbekwaam 

 

2a 

1 
2b 

4 

3 

Bewust worden 

Oefenen 

Routineren 

Van 4 terug naar 2  is: Afleren; Opnieuw Leren = van 2 

nogmaals naar 4 met meer keuzes 

1. Onbewust onbekwaam 

2. Bewust onbekwaam 

3. Bewust bekwaam 

4. Onbewust bekwaam 
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De dip is de tol die je betaald, het kruis dat je te dragen hebt, de contributie die je betaalt. 

Je zult willen opgeven. 

Je zult jezelf afvragen of je er wel goed aan doet, je maakt jezelf wijs dat je het toch niet kunt leren. 

Je voelt zich ongemakkelijk. 

Je zult jezelf willen terugtrekken in je comfort zone, maar dat doe je niet. 

Je zult er doorheen worstelen. 

En zo veel als het zou kosten, vier het als het je lukt om je een weg te waden door de dip. 

Lach wanneer je kunt, huil, schreeuw of uit je als je moet, en weet dat je sterker aan de andere kant zal komen. 

Je hebt de draak verslagen. De finish is in zicht 

 

 Oefening: Leren met het vierstapsleerproces om de vooronderstelling “Mislukking bestaat niet, alleen 
feedback bestaat” toe te passen.  

Denk je eens in dat je feitelijk niets fout kunt doen omdat alles een leerervaring is. Zie je wat een ander licht 

dat werpt op momenten in het verleden toen je het gevoel had dat je een fout had gemaakt, en op toekomstige 

momenten wanneer je iets nieuws wilt uitproberen? Weten dat je simpelweg niet kunt falen, geeft je de moed 

om iets avontuurlijks te proberen en je beperkende overtuigingen de baas te worden. Bovendien zul je de 

pogingen van andere mensen wat milder beoordelen in plaats van ze te bekritiseren en te veroordelen.   

 

Beschrijf kort een gebeurtenis die je tot nu toe als een fout/mislukking hebt gezien van jezelf. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke dingen heb je allemaal geleerd van deze gebeurtenis? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 En wat nog meer? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

In welke fase van het 4-stapsleerproces zit je nu met betrekking tot het gedrag dat in deze gebeurtenis wel 

succesvol is? fase 1/2/3/4 

 

Bedenk een situatie in de toekomst waarin je het geleerde van pas komt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Als wat je doet, geen resultaat oplevert, doe dan wat anders.  

 
Je kunt ook wel zeggen: 

 

Als je altijd doet wat je altijd al deed, dan krijg je ook wat je altijd al kreeg.  
 

Loop je steeds tegen een muur op wanneer je dezelfde dingen steeds weer op dezelfde manier doet? Soms kun 

je zo bij een situatie betrokken zijn dat je niet inziet welke gewoonten je hebt ontwikkeld, of niet kunt inzien 

dat oud zeer uiterst onproductief gedrag tot gevolg heeft. Je zit vast doordat je steeds dezelfde oude fout maakt 

of slechts op je emoties reageert.  

 

In welke situatie was je gedrag niet zo functioneel en had het niet helemaal het gewenste resultaat? Is 

verandering van dit gedrag welkom?  

 

Bijvoorbeeld: Als je in je baan bij iedere verandering in de weerstand schiet, terwijl je juist plezier in je werk 

wilt hebben, kun je misschien een andere baan nemen, of het met humor benaderen, of bedenken dat de 

mensen die de verandering willen er een positieve bedoeling mee hebben. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Beschrijf een verandering van je gedrag die nieuw is voor jou. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het modelleren van succesvolle handelingen leidt tot excellentie.  

 
NLP werd indertijd gecreëerd door Richard Bandler en John Grinder, die bijzondere mensen als rolmodellen 

gebruikten. N LP neemt aan dat als iemand iets goed doet, hij een niveau van onbewuste bekwaamheid heeft 

bereikt. Dat wil zeggen dat hij niet gemakkelijk kan uitleggen hoe hij het doet.  

Je kunt van een bijzonder mens leren door goed te letten op wat hij doet en hoe hij te werk gaat. Dat kan van 

alles omvatten, van zijn manier van rapport maken en zijn manier van gedragen tot aan zijn waarden en 

overtuigingen.  

 

Oefening Denk aan een iemand in je omgeving waarvan je een bepaald soort gedrag zou willen leren.  
 

Van wie zou je welk gedrag willen leren? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoe wil je dat doen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het leren van de Disney Strategie  

De Disney Strategie is geconstrueerd door 

Robert Dilts op basis van een strategie die door 

Walt Disney werd toegepast. Veranker drie 

hulpbron toestanden  

 

1. Neem drie plekken die elk staan voor één van 

de drie posities (dromer, doener, 

criticus/coach). Neem bijvoorbeeld drie 

stoelen. Walt Disney gebruikte er overigens 

drie verschillende kamers voor.  

 

2. Stap in de dromer-positie. Sta jezelf toe 

om hier ongeremd te dromen, te fantaseren, 

ideeën op te doen. Vorm beelden van jezelf, 

houd je ogen en je hoofd omhoog. 

 

3. Stap in de positie van doener., ook wel de realist genoemd Ga hier 

je ideeën vertalen in concrete plannen met effectieve uitvoering. 

Richt je op je gevoel, houd je ogen en hoofd naar rechts beneden. 

 

4. Stap in de positie van criticus/ coach. Geef hier kritiek/ feedback 

op je plannen en ga op zoek naar mogelijke problemen. Praat tegen 

of in jezelf. Houd je ogen en hoofd wat schuin naar links beneden. 
 

Walt Disney 
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Oefening Doe nu zelf de Disney Strategie 
1. Formuleer een doel. Welk gedrag wil ik graag tot mijn beschikking hebben? 

2. Stap in de Dromer positie: Hoe zou ik er uit zien als ik deed zoals ik het wil doen? 

3. Stap in de Doener/Realist positie en zoek een concrete situatie waarin je het nieuwe gedrag wilt doen, breng 

het beeld van dit nieuwe gedrag naar beneden en stap er echt in, associeer. 

4. Stap in de criticus/coach positie. Vraag: “Aan welke criteria moet dit nieuwe gedrag voldoen? Luister naar 

je antwoord. 

5. Ga nog eens terug naar de dromer en de doener. Hoe ziet jouw eerste stap eruit? 

9. Oorzaak -Gevolg 
Isaac Newton (1642-1727) is de grondlegger van 

het Oorzaak-Gevolg-model. Het verhaal gaat dat 

hij op een dag onder een appelboom lag toen er 

een appel op zijn hoofd viel. Misschien zou ieder 

ander dit een toevalligheid noemen, Newton 

bleef er over nadenken en stelde zich de vraag: 

"Als ik dit voorval nou eens ernstig neem! Wat is 

de oorzaak van het vallen?" Hij ging in zijn 

denken op zoek naar de echte oorzaak van het 

vallen van de appel en op deze manier ontdekte 

hij de wetten van de zwaartekracht. 

Uitgaande van de wetten van Newton is er altijd 

een oorzaak voor een probleem, mits we het 

probleem zien als een gevolg van iets. 

De Oorzaak-Gevolg-overtuiging gaat er vanuit 

dat als we tot een oplossing van iets willen 

komen, we het beste de oorzaak van het 

probleem kunnen veranderen. Sterker nog, als 

we de oorzaak wegnemen, zal ook het probleem verdwijnen. In het leven hebben veel mensen nog de echte 

beweging te maken van gevolg naar oorzaak. Jij bent degene die bepaalt hoe je de dingen aan jezelf weergeeft, 

en dit kun je nooit buiten jezelf leggen. De uitdrukking 'aan de kant van de oorzaak staan' wordt veelvuldig in 

de N LP gebruikt en is dan ook een van de meest belangrijke uitgangspunten bij effectieve verandering. 

 

Oorzaak of gevolg? 

Realist 

Coach 
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Mensen die aan de kant van de oorzaak staan zijn er van overtuigd dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op 

datgene wat zij in het leven creëren en weten dat zij zelf de wereld op een bepaalde manier aan zichzelf 

weergeven. Zij gaan er vanuit dat de oplossing voor veel problemen ligt in een nieuwe en andere manier van 

waarnemen en denken. 

 

Een van de bewegingen die deelnemers aan NLP-trainingen 

maken is om nog meer aan de kant van de oorzaak te gaan staan. 

We spreken ook wel van het vergroten van jouw cirkel van 

invloed. Als metafoor kun je je afvragen 'stel dat je jouw leven 

als een bus ziet, zit je dan achter in de bus en geef je het stuur uit 

handen of heb je het gevoel dat je voorin zit en zelf het stuur in 

handen hebt?'  

De basisvoorwaarde voor het maken van echte verandering en 

het behalen van succes is dat mensen bereid zijn om aan de kant 

van de oorzaak te gaan staan. Het is hierbij zelfs interessanter 

om de overtuiging te hebben dat jij je eigen handelen zelf kan 

beïnvloeden dan dat je precies weet welke achtereenvolgende 

stappen er genomen moeten worden. 

 

 

 

 

Oefening met de Cirkel van invloed: 
Bedenk een situatie, waar je meer invloed op had willen hebben. Schrijf het op een briefje. Geef dit briefje aan 

degene links van je. Deze schrijft mogelijkheden op die je zou kunnen benutten om meer invloed te krijgen. 

De briefjes gaan weer terug naar degene die de situatie opschreef. Welke spreekt het meest aan?  

Hoe vergroot je je cirkel van invloed? 

O        G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de kant van de oorzaak gaan staan 
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Oefening voor: Oorzaak-Gevolg-test:  
Sta je meer aan de kant van de oorzaak of aan de kant van het gevolg?  

(deze kun je ook thuis op de website maken: http://www.jeongekendevermogens.nl/Quiz/oorzaak-
gevolg.htm) 

 

Aspect van 

communicatie  

Kruis bij elke vraag een antwoord aan dat je het meeste aanspreekt. Sco

re 
1. Waar focus je 

op?:  

A. Ik ben meestal gericht op 'bereiken' 

B. Ik wil vaak problemen voorkomen, vermijden.  

1A 

1B 

2. Waar denk je 

aan? 

A. Ik denk eerst aan de oplossing van een probleem. 

B. Ik denk eerst aan de oorzaak van een probleem. 

2A 

2B 

3. Tegen of samen? A. Ik voel de ander tegenover me, ik denk in 'zij, jullie, ieder voor zich'  

B. Ik denk in 'wij en samen', 

3A 

3B 

4. Omgang met 

elkaar: 

A. Er wordt over elkaar gepraat, vaak in verwijten, de ander hoeft daar niet bij te zijn. 

B. Er wordt met elkaar gepraat, we durven de confrontaties (met respect) aan. 

4A 

4B 

5. Helpen of 

aanvallen? 

A. De ander wil mij meestal wel helpen. 

B. Het voelt alsof anderen mij vaak willen aanvallen. 

5A 

5B 

6. Mensbeeld A. Mensen zijn inwisselbaar: “voor jou een ander”, 

B. Elk mens heeft een eigen unieke bijdrage  

6A 

6B 

7. Missen? A. Ik word gemist en aangesproken. 

B. Niemand zal mij missen. 

7A 

7B 

8. Aanvullen of 

kritiek? 

A. Het is fijn als anderen mij aanvullen  

B. Iedereen heeft wel kritiek op mij. 

8A 

8B 

9. Bijdrage? A. Ik kan toch geen waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren  

B. Ik draag bij aan versterking van de samenleving door samenwerking. 

9A 

9B 

10. Grapjes A. Grapjes ontstaan uit een verlangen om elkaar uit te dagen tot verandering. 

B. Grapjes gaan meestal ten koste van een ander. 

10A 

10B 

11. Delen of nemen A. Ik wil zo veel mogelijk nemen anders kom ik te kort Ik zal pakken wat ik pakken kan, de 

ander doet dat toch ook?  

B. Ik gun de ander ook iets, hoe meer ik geef hoe gelukkiger ik wordt. 

11A 

11B 

12. Veranderen of 

blijven wie je 

bent 

A. Ik wil groeien, wijzer worden, meer mensen beter begrijpen. 

B. Ik ben nu eenmaal zo, ik begrijp niet dat ze dat niet snappen. 

12A 

12B 

13. Conflicten A. Er heerst het recht van de sterkste. 

B. Er is altijd wel een oplossing te vinden waarbij iedereen zich goed voelt 

13A 

13B 

14. Pijn A. Ik geef de pijn een plek geven in mijn leven 

B. Ik wil  pijn vermijden, als ik pijn voel vind ik dat niet eerlijk 

14A 

14B 

15. Sfeer:  A. Ik ervaar meestal een koude sfeer om mij heen;  

B. Ik schep een prettige sfeer om mij heen. 

15A 

15B 

16. Gelijk hebben A. Ik wil geluk creëren en respecteer andermans mening 

B. Als ik gelijk heb, wil ik ook dat men mijn gelijk erkent 

16A 

16B 

17. Relaties of rust A. Ik geef relaties op mijn werk aandacht. 

B. Ik wil dat men mij met rust laat op mijn werk 

17A 

17B 

18. Werkdruk of 

uitdaging 

A. Ik ervaar vooral de grote werkdruk. 

B. Ik zoek vooral de uitdagingen op mijn werk op. 

18A 

18B 

19. Feedback A. Kritiek is nodig het houd je scherp  

B. Je moet de waarheid zeggen zeggen waar het op staat.  

19A 

19B 

20. Fouten en 

feedback 

A. Er bestaan geen fouten alleen feedback. 

B. Je moet boeten voor je fouten 

20A 

20B 

21. Tenzij A. Ik zeg nee, tenzij.  

B. Ik zeg 'ja' als ik kan 

21A 

21B 

22. Veranderingen  A. Als ik ergens een hekel aan heb dan is het aan veranderingen.  

B. Ik waardeer veranderingen als een welkome afwisseling 

22A 

22B 

23. Mogelijkheden 

of problemen 

A. Ik zie meestal eerst mogelijkheden bij een voorstel  

B. Ik zie meestal eerst problemen bij een voorstel 

23A 

23B 

24. Generalisaties A. Ze, men, de politici, de zakenlui deugen niet. 

B. Die persoon doet dat niet zo goed, maar een andere keer ging het wel goed. 

24A 

24B 

25. Culturen A. Andere culturen zijn een bedreiging voor ons. Onze waarden dreigen verloren te gaan. 

B. We kunnen veel leren van andere culturen. Ze kunnen ons verrijken. 

25A 

25B 

  To-

taal 

Kijk nu op de volgende bladzijde om je score te bepalen.  
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Score van 2 punten bij de volgende items, het andere item heeft een score van 1 berekening 

Oorzaak-Gevolg Quiz. Omcirkel de aangekruiste twee antwoorden: 

 1A 11B 21B 

 2A 12A 22B 

 3B 13B 23A 

 4B 14A 24B 

 5A 15B 25B 

 6B 16A  

 7A 17A  

 8A 18B  

 9B 19A  

 10A 20A  

scores    

  eindscore  

Eindscore: 

Tussen 25 en 29: Je staat in vrijwel alle opzichten aan de kant van het gevolg.  

Tussen 30 en 35: Je staat meer aan de kant van het gevolg dan aan de kant van de oorzaak. 
Tussen 36 en 40: Je staat meer aan de kant van de oorzaak dan aan de kant van het gevolg.  

Tussen 41 en 45: Je staat in vele opzichten aan de kant van de oorzaak. 

Tussen 46 en 50: Je staat in vrijwel alle opzichten aan de kant van de oorzaak 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Huiswerk week 3 
 

1. Oefen deze week met het geven van complimenten over waarneembaar gedrag, aan 

jezelf en aan anderen. Bijvoorbeeld: Wat heb je dat leuk gedaan. Fijn dat ik je ontmoet. Wat 

zit je lekker te genieten van je koffie, etc. Hoe ervaar je het om concreet een compliment te 

geven (je mag ook zeggen: je waardering uit te spreken). Wat doet dat het met je als je jezelf een 

waardering geeft? Hoe reageert de ander als je je waardering uitspreekt naar de ander? En wat doet dat 

weer met jou?  

 

  

Ben jij de chauffeur van je Levensbus? 

Anselm Grùn 

“Ik kan mij uitsluitend tegen de amusementsindustrie beschermen  

door zelf mijn tijd te bepalen en in te delen. 

Soms is het nuttig om de TV het huis uit te gooien.” 

 

Anselm Grün, Benedictijner monnik  
(uit Orde van de dag, 365 teksten) 
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Week 4 

10. Ankeren voor gevorderden  
Ankeren: Bronnen uit het verleden beschikbaar maken voor het heden als je ze nodig hebt. 

 

 Oefening Kies (uit de lijst) één van je persoonlijke uitdagingen/problematische situaties: 
Denk eens aan de volgende voorbeelden:  

Een ontmoeting met iemand, waar je tegen op ziet 

Deelnemen aan een wedstrijd  

Afscheid nemen van iemand 

Een conflictsituatie aangaan/doorstaan/komen 

Emotionele gelegenheid meemaken (bruiloft, begrafenis)  

Belangrijke vergadering bijwonen Een klacht indienen  

Een sollicitatie of beoordelingsgesprek voeren  

Onderhandelen over de beste overeenkomst  

Momenten waar ik me onder druk voel staan 

Een presentatie houden. 

Een medische ingreep ondergaan 

 

 

Mijn persoonlijke uitdagingen 
 

Uitdagende situatie: 

 

Bijvoorbeeld: 

Mijn voorbeeld met de huidige 

(ongewenste emotionele toestand): 

uit het verleden/ in de toekomst 

Mijn gewenste emotionele 

toestand: 

   

   

   

 

 Oefening submodaliteiten van positieve momenten vastleggen 

Positieve momenten 

Ankercategorie: Ankerervaring (concrete 

gebeurtenis): 

De gewenste emotionele 

stemming: 

Visueel (beelden): 

 

 

(bijv. de narcissen in het park, de rode 

lippen van een aantrekkelijke vrouw) 

Bijv. bewondering 

Auditief (geluiden): 

 

 

(bijv. de tune van je favoriete tv-

programma/componist) 
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Olfactoir 

(geuren): 

(bijv. de aftershave van mijn man, 

versgebakken brood) 

 

Gustatoir  

(smaken): 

(bijv. de smaak van aardbeien, stukje brie)  

Kinesthetisch (voelen 

en beweging): 

(bijv. het gevoel van een kus, de zeelucht 

op mijn gezicht voelen) 

 

 

Oefening Chaining Ankers, Ankers Ketenen 
Ankers Ketenen is een techniek die gebruikt wordt wanneer de gewenste vermogende stemming aanzienlijk 

afwijkt van de huidige stemming. 

 

1. Breng goed rapport tot stand 

 

2. Stel het kader vast, geef aan hoe het proces zal verlopen, gebruik trance. 

 

3. Bepaal de ongewenste stemming (HS) 

 

4. Beslis wat de gewenste vermogende eindstemming zal zijn. (GS) 

 

5. Beslis welke tussenliggende stemmingen (TS) zullen leiden tot de eindstemming. Aangezien het een 

persoonlijke keten wordt kun je zelf bepalen of er twee of drie tussenliggende stemmingen nodig zijn. 

 

 

a. Uitgaande van twee tussenliggende stemmingen kun je de volgende vragen stellen: 

 

TS1: Wat (welke stemming) haalt hij weg van de huidige stemming (HS)? 

...................................................................................................................... 

TS2: Wat (welke stemming) brengt hij naar de gewenste stemming (GS)? 

 

.................................................................................................................... 

b. Uitgaande van drie tussenliggende stemmingen 

TS1: Wat (welke stemming) haalt hij weg van de huidige stemming (HS)? 

...................................................................................................................... 

TS3: Wat (welke stemming) brengt hij naar de gewenste stemming (GS)? 

..................................................................................................................... 

TS2: Wat (welke stemming) haalt hij weg van TS1 en wat brengt hij naar de TS3? 

....................................................................................................................  

Zie werkblad 
op bladzijde 44 
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6. Ontwerp de individuele keten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anker HS (op knokkel 1) +test 

 Trigger: Hoe weet je dat het tijd is om de HS los te laten? 

 

8. Anker de overige stemmingen op de andere knokkels. 

 

9. Brake State tussendoor 

 

10. Eventueel gestapelde ankers 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ankers ketenen: 

HS -->  op het hoogtepunt TS1 afvuren en even later HS loslaten 

Als TS1 op het hoogtepunt is TS2 afvuren en even later TS1 loslaten 

Als TS2 op het hoogtepunt is TS3 afvuren en even later TS2 loslaten 

Als TS3 op het hoogtepunt is GS afvuren en even later TS3 loslaten 

Let er op dat je bij het afvuren steeds 2 knokkels steeds even 1 sec tegelijk aanraakt voordat je de eerste 

loslaat. Dit zorgt namelijk voor de koppeling, het ketenen. 

 

12. Future Pace: anker afvuren 

Op welk moment in de toekomst wil je dit anker gebruiken?  

Leef je in en vuur het G S anker af..  

 

  

knokkels 
1         2         3       4 

TS2 TS3 HS TS1 GS 

I n t e n s i t e i t  s t e e d s  h o g e r  
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Werkblad bij oefening 41 Chaining ankers 

 

Huidige Ongewenste Emotionele Stemming H.S 

 

 

 

 

 

 

Tussenliggende Emotionele Stemming 1 (gewenst) 

T.S 1 

 

 

 

 

 

Tussenliggende Emotionele Stemming 2 (gewenst) 

T.S 2 

 

 

 

 

 

Tussenliggende Emotionele Stemming 3 (gewenst) 

T.S 3 

 

 

 

 

 

 

Gewenste Stemming in eindsituatie 

G.S 

 

 

 

 

 

  

knokkels 

1         2         3       4 

Van de HOES 

Naar de 1e TES 

Naar de 2e TES 

Naar de 3e TES 

Naar de GS 
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11. Submodaliteiten 
Oefening Submodaliteiten 

Stel je een interne voorstelling voor van een moment dat je je niet zo gelukkig voelde. Vul de checklist in 

kolom 1. 

Is er een beeld bij? 

V = Visueel 

1 Niet zo gelukkig 

moment 

2 Gelukkig moment 

1. Geassocieerd of gedissocieerd   

2. Omlijst of Panoramisch   

3. Kleur of Zwartwit   

4. Helder of Dof   

5. Formaat van het beeld in cm.   

6. Afstand van het beeld in meters   

7. Locatie, Links, Rechts Vooruit   

8. Stilstaand of Bewegend   

9. Beweging Snel of Langzaam   

10. Scherp of Onscherp   

11. Vanuit Onderaf of Bovenaf, Links of 

Rechtse hoek gezien 

  

12. Andere?   

Is er geluid bij? 

A = Auditief 

  

1. Volume   

2. Ritme (Regelmatig of Onregelmatig)   

3. Nadruk op bepaalde woorden   

4. Tempo   

5. Pauzes   

6. Toonhoogte   

7. Timbre   

8. Locatie   

9. Richting   

10. Duur   

11. Intern of Extern   

12. Andere?   

Is er gevoel bij? 

K = Kinesthetisch 

  

1. Temperatuur   

2. Textuur   

3. Vibratie   

4. Druk    

5. Beweging   

6. Duur   

7. Intensiteit   

8. Grootte   

9. Vorm   

10. Gewicht   

11. Intern of extern   

12. Andere?   

Oefening Interne voorstelling van geluk 
Stel je nu een interne voorstelling voor van een moment dat je iets doet waar je heel gelukkig van wordt. Vul 

de checklist in in kolom 2. Haal nu de drivers er uit en omcirkel deze in de lijst. 



 Je vermogens nog beter leren kennen, Vervolgcursus NLP - 46 - 

Over Submodaliteiten en ' Drivers'  
Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen van onze gedachte, onze interne voorstelling. Vanuit het 

communicatiemodel weten we dat onze interne voorstelling is opgebouwd uit de zes grote bouwstenen 

beelden, geluiden, gevoelens, geur, smaak en woorden. En als we deze bouwstenen verfijnen dan komen we 

uit bij de submodaliteiten. 

 

Beelden, geluiden, gevoelens, geuren, smaak en woorden noemen we modaliteiten. Ze bepalen de structuur 

van de interne voorstelling. De submodaliteiten bepalen de betekenis van de interne voorstelling. Met 

betekenis bedoelen we de stemming (boos, bang, blij, bedroefd etc.) die de interne voorstelling oproept. Als je 

de submodaliteiten van de herinnering verandert zal de beleving van die herinnering ook veranderen. Immers, 

de herinnering en het bijbehorende gevoel van de herinnering worden niet bepaald door de inhoud van die 

herinnering, maar door de manier waarop we die herinnering hebben opgeslagen. En dat geldt niet alleen voor 

herinneringen maar ook voor onze ~ toekomstbeelden. leder gedachtepatroon heeft zo zijn eigen unieke 

opbouw.  

 

De basis van het werken met submodaliteiten werd gelegd door Aldous Huxly (The doors of perception, 1954) 

toen hij merkte dat mensen onder invloed van drugs andere interne beelden maakten van gebeurtenissen en dat 

tegelijkertijd de stemming veranderde. Bandier en Grinder hebben vervolgens geëxperimenteerd met het 

veranderen van de interne voorstelling, uiteraard zonder daarbij drugs toe te dienen. Zij kwamen er achter dat 

iedereen de vaardigheid bezit om de submodaliteiten van de intern opgeslagen beelden te veranderen en dus de 

bijbehorende stemming te beïnvloeden.  

Zij gingen hier nog verder in toen bleek dat ook overtuigingen op deze manier worden weergegeven. Een 

overtuiging is iets dat ooit door jou geconstrueerd is en met het werken met submodaliteiten heb je de 

mogelijkheid iets anders te construeren.  

 

In het werken met submodaliteiten onderscheiden we digitale en analoge submodaliteiten. Digitale 

submodaliteiten zijn aan of uit. Als voorbeeld zou je kunnen denken aan bewegen of stilstaand. Het is of het 

één, of het ander. Bij analoge submodaliteiten kan de intensiteit variëren, bijvoorbeeld bij scherpte, 

helderheid of volume van het geluid. Je zou kunnen zeggen dat hier een schuifregelaar op zit.  

 

Driver 

Ook werken we vaak met de driver. De driver is die kritieke submodaliteit die, als je die verandert, er 

automatisch meerdere submodaliteiten mee veranderen. Het is handig om te weten wat de driver is omdat die 

het grootste effect heeft op de verandering. Let op, submodaliteiten zijn heel persoonlijk. Het veranderen van 

de driver bij de een zal bij de ander misschien weinig effect hebben, omdat die persoon andere drivers heeft.  

Swish patronen 
Een Swish patroon is veranderingspatroon op basis van submodaliteiten waarbij een huidige (negatief ervaren) 

situatie wordt vervangen door een gewenste (positief ervaren) situatie. Dit doen wij door het met een ‘Swish’ 

het ene beeld te laten vervagen naar de horizon en het ander beeld ervoor te plaatsen. De herhaling zorgt voor 

blijvend resultaat. Het ’nieuwe’ beeld wordt bovendien een anker dat je automatisch ‘programmeert’ in de 

nieuwe richting. Het is erg effectief in het wijzigen van ongewenst gedrag in nieuw gedrag.  

 

Sleutels voor succesvolle Swish-patronen (visualisatie) 
a. "Swish-patronen" zijn ankers die een impuls naar een fascinerende toekomst creëren. 

b. Wij installeren nieuwe keuzemogelijkheden voor een nieuwe levenswijze in plaats van oude gewoonten te 

veranderen of af te schaffen. 

c. Richard Bandler zegt dat wij slechts submodaliteiten nodig hebben om efficiënte technici van de 

verandering te worden. 
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Stappen bij het uitvoeren van een Swish-patroon 
Het Swish patroon is geschikt om kleine ongewenste gewoontes (gedrag) te veranderen  

In zogenaamde "Swish patronen" moet de huidige ongewenste stemming geassocieerd zijn (waardoor de 

huidige stemming tijdgebonden in het verleden blijft bestaan). De gewenste stemming moet gedissocieerd 

te zijn (waardoor je vooral een richting krijgt). 

 

Bij het samenwerken in een oefening is het altijd belangrijk om het kader neer te zetten (hoeveel tijd werk je 

samen, wat is het doel van de oefening, of je goed zit) en begin altijd met rapport.  

Een Swish patroon is een eenvoudig middel om een bepaald patroon te doorbreken. Een simpele visualisatie 

(beeld en geluid) zorgt ervoor dat er nieuwe patronen in de hersenen worden gecreëerd waardoor je eenvoudig 

iets in gedrag kunt veranderen. Uitermate geschikt voor bij nagelbijten of irrationele angst (fobie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening: Verandering van Submodaliteiten 
Bekijk het linker deel van het onderstaande plaatje. Neem het in je op stel je voor dat er nauw bij betrokken 

bent. Wat voel je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk nu naar het rechter deel, bedek het linker deel, en stel je voor dat je er nauw bij betrokken bent. Wat voel 

je? 

 

  

Onzichtbaar zijn de draadjes 
die mij verbinden 
met mijn zusje. 
Een blik, een aai, een kusje, 
maar ook een duw, een mep… 
Wat ik met mijn zusje heb 
is heel speciaal. 
Een soort geheime taal, 
onverstaanbaar voor een ander. 

Mieke van Hooft, in: Ik weet wel dat ik leuk ben!, Holland, 2008 

Verander grootte, 

helderheid, contrast 
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Neem nu in gedachten het rechter plaatje op je hand en blaas het weg hoog over de wolken, tot je het als een 

stipje in de verte ziet verdwijnen. Kijk naar de wolken. Wat voel je nu nog? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening: vergroot een positief gevoel 
Neem nu een positief plaatje dat misschien nog ver weg is van je en haal dat naar je toe, breng het naar je 

lichaam en bewaar het op een mooie plek  

 

 

 

 

Huiswerk week 4 

 
1. Anker deze week nog meer krachtige bronnen op je hand. Ga na hoe het anker dat je gezet hebt op 

je hand je helpt als je het afvuurt. Wat is het effect ? 

 

2. Welke positieve ankers vind je op je werk of in je huis? Misschien heb je ook ankers als je 

onderweg bent, welke zijn dat? 

 

3. De oefening veranderen van submodaliteiten kan je heel goed helpen om iets negatiefs los te laten 

of iets positiefs te versterken. 

Gebruik de oefening veranderen van submodaliteiten een aantal keren deze week. Je zult merken 

hoe gemakkelijk het wordt om hiermee je leven meer kwaliteit te geven.  
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Week 5 

12. Waarden  
(naar ‘Waarden uit de NLP Master Practitionermap van het NTI-NLP) 

Waarden zijn de basis voor onze criteria waarop wij onze beslissingen nemen. 

Zij zorgen voor de motivatie om bepaalde zaken te benaderen of te vermijden. 

Naast de motivatie zorgen zij ook achteraf voor een evaluatie over datgene wat wij gedaan hebben. Was het 

goed of minder goed, mooi of lelijk, was het waardevol of verloor het juist waarde. Waarden sturen al het 

menselijke gedrag. Zij bepalen uiteindelijk hoe jij je tijd doorbrengt. 

 

De meeste mensen zijn zich absoluut niet bewust van hun waarden. In het NLP-communicatiemodel bevinden 

zij zich namelijk in de filters op (diep) onbewust niveau. Mocht je niet tevreden zijn over hoe je je tijd 

doorbrengt, ga je dan eens verdiepen in welke waarden je hebt en vooral de sturing van waarden; hier kun je 

verandering in aanbrengen. 

 

Dit belangrijke onderdeel binnen NLP zal je inzicht geven in je eigen waarden binnen verschillende contexten. 

We gaan ons de vraag stellen hoe en wanneer zij zich gevormd hebben en daarbij ook wat de invloed van de 

verschillende ontwikkelingsfasen is die wij doorlopen. 

 

Dan komt de vraag: .'Willen wij veranderen?" en .'Hoe doen wij dat dan?" 

Als iemand niet weet hoe te veranderen, dan kun je dat leren bijvoorbeeld in een cursus. Durft hij niet te 

veranderen, dan is hij met een grotere motivatie meestal wel bereid om er toch aan te beginnen. Deze training 

zal inzicht geven in wat waarden zijn, hoe ze ontstaan en zich ontwikkelen en hoe je hierin veranderingen kunt 

aanbrengen. 

 

Nadat we de waarden in een bepaalde hiërarchie hebben geplaatst, gaan we op zoek naar incongruenties 

binnen waarden en tussen waarden. 

Een ontdekkingstocht die veel inzicht zal geven in je doen en laten.  

Veel voldoening in deze waardevolle tocht. 

 

Definities van begrippen  
Waarden 
Zijn waar we ons naar toe begeven of vanaf gaan. 

Zijn meestal uitgedrukt door middel van nominalisaties. 

Zijn die zaken waarvoor we bereid zijn om middelen aan te besteden. 

Zijn grotendeels onbewust en op het diepste niveau zijn ze de drijfveren van iemands fundamentele doel als 

mens. 

Sturen al het menselijke gedrag. Allereerst zorgen ze voor de push of kinesthetische drijfkracht met betrekking 

tot ons handelen. Ten tweede functioneren ze als criteriavoor de evaluatie achteraf . 

Zijn de wijze waarop we beoordelen of iets goed of verkeerd is, geschikt of ongeschikt, enz. 

 

Hooggewaardeerde criteria 
Zijn ook waarden. Ze zijn onze grootste, belangrijkste waarden waaromheen we overtuigingen organiseren. 

Zie het als een soort mokkenrek waar de overtuigingen aan opgehangen worden. 

Zijn nominalisaties; denk bijvoorbeeld aan voldoening, zekerheid, vreugde, uitdaging, eerlijkheid. 
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Overtuigingen 
Zijn gekoppeld of gerelateerd aan waarden. Elke overtuiging is op de een of andere manier gekoppeld aan een 

bepaalde waarde, die waarschijnlijk onbewust is. 

Zijn meer bewust aanwezig dan waarden. 

Zijn generalisaties met betrekking tot onze handelingen en met betrekking tot wat we doen of wat we moeten 

doen. 

Zijn beweringen over hoe we menen dat de wereld in elkaar zit. 

 

Overtuigingensystemen 
Een overtuigingensysteem is een serie overtuigingen geordend rond een bepaald hooggewaardeerd criterium 

(= waarde). Bijvoorbeeld Vrede is gekoppeld aan Respect, Dankbaarheid, Geduld en Liefde. 

 

Attitudes/Gewoontes 
Zijn gebaseerd op groepen van overtuigingen. 

Zijn het totaal aan waarden en overtuigingen met betrekking tot een bepaald onderwerp. . 

 

Kernovertuigingen en -waarden 
Zijn heel belangrijk; hebben te maken met onze identiteit en zijn vaak al onbewust gecreëerd door eenvoudig 

te kijken naar hoe onze ouders met elkaar omgaan in onze eerste zeven levensjaren. 

Zijn het meest doordringend. Het meest van invloed zijn diegene waarvan we ons niet bewust zijn. 

Kernovertuigingen en -waarden zijn het meest onbewust van de waarden en waarschijnlijk het belangrijkste 

als we onze persoonlijkheid definiëren. 

Lijken veel op hooggewaardeerde criteria. Echter, ze liggen op dieper onbewust niveau. 

 

Voorbeelden van waarden:  
Respect 
Dankbaarheid 
Liefde 
Vrede 
Veiligheid 
Geduld 

W = bijv. Respect 

VREDE 

W = bijv. Geduld 

W = bijv. Dankbaarheid 

W = bijv. Liefde 

1 

2 

3 

4 
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Hoe is dit alles in ons geordend? 
Je zou kunnen zeggen dat er een soort ordening is van bewust 

naar onbewust 

 

Herinneringen en beslissingen kunnen zich op elke willekeurige 

plek in deze ordening 

bevinden. 

 

 

 

 

 

In welke context leerde je welke waarden? 
 

FAMILIE ECONOMIE GEZONDHEID 

VRIENDEN MEDIA NATUUR 

KERK/GODSDIENST SCHOOL VERKEER 

SPORT WOONOMGEVING Andere bronnen voor jou: 

……………………. 

 

Oefening: Het opvragen van waarden 
 

In tweetallen: werker en medewerker/begeleider, 15 min pp. 
Kies een context waarin je je waarden wilt eliciteren (bewust worden). Bijv. familie, buurt, werk, club, 

carrière.):  

Schrijf deze context hier op: …………………………………………. 

 

Wat is voor jou belangrijk in deze context? Wat vind je belangrijk aan familie, buurt, club, werken? Schrijf op 

elk kaartje één waarde. 

 

Leg nu de kaartjes met de waarden in de volgorde van hoe belangrijk ze voor je zijn. (Zet ze in een hiërarchie) 

Laat de werker naar eigen inschatting de volgorde van belangrijkheid aangeven. 

Vraag aan de werker: "Stel je hebt wel Waarde 1 maar niet Waarde 2. Of: Hoe zou je leven er uit zien als je 

wel Waarde 1 hebt maar niet Waarde 2? Kies je dan voor waarde 1 of kies je toch voor wel Waarde 2 maar 

niet Waarde 1?" 

Doe hetzelfde met waarde 1 en 3, 1 en 4 etc. Check dus de gekozen waarde met de overige vier á vijf waarden 

in de lijst). 

Heb je de waarde die op de eerste plaats staat, zeg dan "Oké, deze heb je, welke is de volgende ………?" (dus 

bijvoorbeeld .”wel Waarde 2, maar niet Waarde 3 of wel Waarde 3 maar niet waarde 2?”) 

Doe dit tot de hiërarchie compleet is (de belangrijkste zijn de eerste vier, vijf). 

 

Oefening Het nog meer bewust worden van waarden 
In tweetallen 15 min. pp 

Vraag naar specifieke informatie m.b.t. elke afzonderlijke waarde (en kalibreer goed. Non-verbaal wordt er 

zeer veel gecommuniceerd) 

Wat betekent deze waarde voor jou?  

Waarom is deze waarde belangrijk voor je? 

Waarom nog meer? 

Waarom nog meer? 

Let op benaderen / vermijden in taal; eventuele ontkenningen! 

Welke interne voorstelling heb je bij deze waarde? Vraag naar de submodaliteiten. 

Helemaal bewust 

Helemaal onbewust 

Attitudes 
 

Overtuigingen 
 

Waarden 
 

Kernwaarden 
 

Meta Programma's 
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Wat is voor jou de flipside/het tegengestelde van deze waarde? (bijv. de flipside van liefde kan zijn haat, maar 

ook eenzaamheid) 

Waar en wanneer heb je voor het eerst deze flipside ervaren? (ontdek of er nog onverwerkte negatieve emotie 

aan verbonden is) 

Ontdek hoe de waarde gestuurd wordt. Vraag bijvoorbeeld: voor hoeveel procent wordt het gestuurd door 

benaderen en voor hoeveel procent door vermijden (oftewel, hoeveel onverwerkte emotie zit er nog achter?) 

Dit kun je op verschillende manieren aan laten geven: 

Percentages (bijv. 80/20- 40/60- etc.) 

Hoofdletters en kleine letters (bijv. B/v –b/V, B=Benaderen, V=Vermijden) 

        Ruimtelijk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oefening Waarden die je heel erg motiveren  
Ga terug naar een moment (i`n deze specifiek context) waarin je heel erg gemotiveerd was. Stap er in, zie wat 

je zag, hoor wat je hoorde, voel wat je voelde. En wat zorgde er voor dat jij zo gemotiveerd raakte? 

 

Welke waarden ontwikkelde je in deze ontwikkelingsperioden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huiswerk week 5 
 

 

 

1. Als je bezig bent met iets gedurende de week, bijvoorbeeld met je werk of met iets in huis, met je 

kinderen of met je buren of als je auto rijdt, ga dan eens na bij jezelf welke waarden op dit moment 

een rol spelen. Waar heb je de waarden geleerd? Wie hebben daar een rol bij gespeeld? 

2. Hoe zou je die waarden kunnen versterken? 

3. Misschien zijn er ook waarden die je los kunt laten, welke zijn dat?  

Als volwassene vanaf 21 jaar 

Socialisatieperiode (14 -21 jaar) 

Modelleringperiode (7 -14 jaar) 

Imprentperiode (0 -7 jaar) 
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Week 6 

13. Delen 
Werken met “delen” van het onbewuste  

Alle mensen hebben een bewuste en een onbewuste. 

Het bewuste is het gedeelte van ons dat bewust 

ergens aandacht aan besteedt. Je bent je nu op dit 

moment bijvoorbeeld bewust van deze tekst. Het 

bewuste heeft slechts een beperkte opnamecapaciteit. 

Ons onbewuste reguleert alles wat we automatisch 

uitvoeren, en dat is ontzaglijk veel. Je was je net nog 

niet bewust van het gevoel in je rechter kleine teen, 

maar nu je dit leest, word je je hier mogelijk wél 

bewust van. Zo zit bijvoorbeeld ook je telefoon-

nummer in je onbewuste opgeslagen, maar je denkt er 

niet de hele dag bewust aan.  

Binnen NLP werken we veel met delen. Delen zijn 

als het ware gedeelten van de persoonlijkheid die 

kunnen zorgen voor innerlijke conflicten. Een 

innerlijk conflict bestaat als er in één persoon twee 

motivatiestromen (gedeelten) onverenigbare 

gedragingen willen uitvoeren in reactie op dezelfde 

stimulus. Zoals zwijgen en praten, haten en 

liefhebben, weglopen en benaderen. Eigenlijk is de 

term 'delen' een werkbare metafoor om effectief te 

veranderen. We weten niet of er werkelijk sprake is 

van een 'deel'. Wel weten we dat 'iets' in een persoon 

er voor zorgt dat er innerlijke conflicten ontstaan. De 

meest extreme vorm van delen zijn de subpersoonlijkheden als psychiatrische stoornis, waarbij de 

afzonderlijke subpersoonlijkheden van elkaar zijn gedissocieerd. Zij hebben allebei een eigen identiteit en 

zorgen ervoor dat één mens zich als meerdere personen kan manifesteren. Deze subpersoonlijkheden lijken 

dan de macht te hebben over de persoon en diens gedragingen. Binnen NLP werken we met delen waar de 

persoon zich mee kan associëren en verbinding mee kan maken. Delen zorgen voor een bepaalde mate van 

incongruentie in de persoon, immers, ze houden innerlijke conflicten in stand. 

 

Delen kunnen zich op alle neurologische niveaus voordoen en vaak worden we er op het niveau van gedrag 

mee geconfronteerd in de vorm van: 

1. 'aan de ene kant wil ik dit doen maar... aan de andere kant wil ik dat doen ' 

of 

2. 'ik wil eigenlijk niet x doen maar het lijkt iedere keer wel als vanzelf te gaan'.  

Op een andere manier zou je kunnen zeggen:  

3. iemand wil iets en tegelijkertijd houdt iets in die persoon hem tegen, bijvoorbeeld angst, schaamte, 

onzekerheid, twijfel, uitstelgedrag, etc. 

 

Om het werken met delen makkelijker te maken en innerlijke conflicten op te lossen is het goed om enkele 

aannames te doen over delen. Enkele belangrijke vooronderstellingen zijn: 

 

Altijd zullen deze twee delen dezelfde hoogste bedoeling/intentie hebben. Innerlijke conflicten manifesteren 

zich op het niveau van gedragingen. Binnen NLP gaan we ervan uit dat achter ieder gedrag een positieve 

intentie zit en als we van beide delen de intentie upchunken zal blijken dat beide delen ook dezelfde 

allerhoogste intentie hebben. 
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De incongruentie ligt in het verschil tussen bedoeling/intentie en functie/gedrag. Ondanks dat beide delen 

dezelfde allerhoogste intentie hebben worden we op het niveau van gedrag geconfronteerd met verschillende 

gedragingen. Strijd en overgave, weggaan en blijven, doorgaan en stoppen. 

Zij waren ooit een deel van een groter geheel. Delen zorgen er voor dat we niet meer 'één en volledig met 

onszelf' kunnen zijn. Er is in onze persoonlijke ontwikkeling een tijd geweest dat we zonder delen 

functioneerden, een en volledig met onszelf, zonder schaamte, twijfel, etc. Delen zijn het resultaat van 

significant emotionele gebeurtenissen (SEG). 

 

In het proces van persoonlijke ontwikkeling zijn mensen weer op zoek naar het gevoel één en volledig met 

zichzelf te kunnen zijn. 

 

Onderzoek bij mensen heeft vooral aangetoond dat de hippocampus 

betrokken is bij het opslaan van nieuwe herinneringen die 

betrekking hebben op bepaalde feiten of gebeurtenissen. Dit wordt 

ook wel expliciet of declaratief geheugen genoemd. Daarbij lijkt 

vooral de context van deze gebeurtenissen van belang te zijn, zoals 

bij gebeurtenissen die zich in iemands persoonlijk leven hebben 

voorgedaan. 

  

Om te communiceren met delen zijn onderstaande aannames 

van belang: een deel 

* is intelligent en heeft positieve bedoelingen 

* is verantwoordelijk voor een bepaald gedrag 

* is altijd aanwezig, ook al is het niet actief 

* gaat uit van de beste keuze die het heeft 

*-moet kunnen blijven (en niet weggestuurd worden) 

*-dient met respect behandeld te worden en.  .. 

*-is alleen dan benaderbaar 

*-kan communiceren met een ander deel/andere delen 

*-is aanwezig zodra er een doel is 

 

Je communiceert met delen wanneer: 

1. je praat over iets wat jij graag wilt, maar wat je steeds niet doet 

2. je praat over iets wat je niet wilt doen, maar toch steeds weer doet 

3. er sprake is van tegenwerking of weerstand tijdens het werken met NLP, of iets anders 

4. je dissocieert ernstig -bijvoorbeeld bij psychosomatische klachten 

5. je wilt ontdekken waarom je bepaalde dingen doet, voelt, denkt, etc. 

6. je wilt nog beter doen dan je al kunt 

 

Oefening:  
Bedenk voor je zelf twee incongruente delen. "Eigenlijk wil ik wel.......... maar aan de andere kant ..............."  

 

Samenvatting: Delen zijn…. 
 

1. Delen van het onbewuste. Delen hebben: een bedoeling/intentie en een functie/gedrag. 

2. Functioneel afgescheiden van de rest van het zenuwstelsel (niet geïntegreerd). 

3. Soms handelend als kleinere en lagere persoonlijkheden. Zijn waarschijnlijk de significante anderen 

(gemodelleerd, ‘ingeprent’). 

4. Kunnen eigen waarden- en overtuigingensystemen hebben. 

5. Verantwoordelijk voor behoud van het systeem. (Hebben veel invloed op de interne voorstelling / 

gedachtepatroon). 
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6. Resultaat van ontstaan uit Significant 

Emotionele Gebeurtenissen (S.E.G). 

7. Delen hebben de functie om te beschermen 

(en misschien te continueren) van niet-

geïntegreerd gedrag. 

8. Delen zijn een bron van incongruentie in het 

individu. 

9. Delen zijn zelf incongruent. 

10. De incongruentie ligt in het verschil tussen 

bedoeling/intentie en functie/gedrag. 

11 Een deel heeft (vaak/meestal) zijn 

tegenpool -een alter ego- keerzijde van de 

medaille (het zenuwstelsel moet namelijk 

zijn balans handhaven)." 

12. Altijd (gewoonlijk) zullen deze twee delen 

dezelfde hoogste bedoeling/intentie 

hebben. 

13. Zij waren ooit een deel van een groter 

geheel. 

14. Re-integratie/hereniging is mogelijk op 

deze basis. 

 

Uitleg hoe je met delen werkt in NLP 
 

Doel 

het doel van het werken met delen is onder andere: 

* informatie verzamelen 

* hulpbronnen zoeken  

* weerstand en "tegenwerking" onderzoeken en serieus nemen 

* innerlijke conflicten oplossen 

 

Stappen in het werken met delen 

1. benoem een deel 

2. begroet het deel 

3. bedank het deel voor zijn reactie (geen 

reactie is ook reactie) 

4. communiceer met het deel 

5. vraag 

6. respecteer ieder antwoord 

7. bedank het deel telkens 

8. vat de kernpunten samen 

9. neem afscheid van het deel' 

 

Communiceren met delen 

* delen zijn als mensen 

* delen kunnen ook met elkaar communiceren 
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 Oefening doen: Visual Squash – Het Integreren van delen 

(Functioneel bij beleving van interne conflicten of het gevoel van een te veel energievragend deel) 

1. Vraag toestemming aan het onbewuste. 

2. Identificeer het deel, Welke twee incongruente delen heb je? 

"Neem de tijd om bij jezelf naar binnen te gaan. Als je zover bent, geef het dan even aan" (Indien 

zover:)  

"Maak dan nu contact met het deel in jou dat staat voor  ………………………, maak er een metafoor 

van. 

Laat dat deel naar buiten komen en op je linker- of rechterhand plaatsnemen, beide is prima." 

(Zo gauw het deel zich op een van beide handen bevindt, vraag je naar de submodaliteiten:) "Vertel 

eens, hoe ziet het deel eruit (V: bv kleur, vorm, grootte), voelt het wellicht op een bepaalde manier   

(K: bv temperatuur, gewicht, aard). 

3. Bedank het deel voor de bereidheid dat het heeft om te communiceren. 

4. Vraag naar de tegenpool van dit deel, ook wel de flipside of keerzijde van de medaille genoemd. Laat 

ook dit deel naar buiten komen en op de andere hand plaatsnemen (haal de submodaliteiten eruit). 

Maak er een metafoor van. Haal de submodaliteiten er uit. Zie 2. 

5. Scheid de intentie van het gedrag. 

Begin bij het tweede deel: "Wat is de positieve bedoeling van dit deel ?” Eventueel: "Om wat te bereiken? Om 

waar te komen? Waar brengt het je? En wat geeft het deel dan aan? Chunk up tot hoogste positieve 

bedoeling/intentie.  

6. Vervolg met het andere deel. Chunk up tot hoogste bedoeling/intentie  

7. Als beide delen bij hun hoogste bedoeling/intentie zijn aangekomen: 

" Nu beide delen ontdekken dat ze dezelfde intentie hebben, zou het dan zo kunnen zijn dat jullie beiden ooit 

onderdeel waren van één groter geheel? En nu jullie dit weten, zou het dan nu oké kunnen zijn om weer terug 

te gaan naar daar waar jullie ooit vandaan gekomen zijn? " 

8. Handen naar elkaar. (meestal gaan de handen vanzelf naar elkaar toe.) Zo niet, dan kun je dit 

suggereren. 

" Merk op dat beide delen nu met elkaar samensmelten en integreren. Breng het geïntegreerde deel naar 

binnen, terug naar daar waar het ooit vandaan gekomen is, en doe dit op je eigen manier." 

Welke metafoor of symbool ontstaat hieruit? 

Wat is de hoogste positieve intentie van de geïntegreerde delen? 

 

Huiswerk week 6 
 

Voorbeelden van tegenstrijdige delen: 

 je hebt nog een stapel werk liggen en een deel ín 

je spoort je aan om die in het weekend weg te werken. 

Tegelijkertijd klinkt er een stemmetje van binnen dat zegt, dat je 

toch echt aan ontspanning toe bent, dat het lekker weer wordt en 

dat je er goed aan zou doen er eens even op uit te gaan. Ze hebben 

allebei het beste met jou voor. Resultaat is, dat – of je nu voor de 

ene of die andere beslissing kiest, er zal steeds één deel jou het 

gevoel blijven geven de verkeerde beslissing te hebben genomen. 

Het is een simpel voorbeeld, maar iedereen heeft wel met een of 

andere variant ervan te maken gehad. Deze delen leren kennen, hun motivatie, het 

onderhandelen met de betrokken delen en tenslotte met een oplossing komen waar beide delen congruent mee 

zijn. 

Welke voorbeelden heb jij? Wat wil je eigenlijk wel maar welk deel houd je tegen? 

Voer de Visual Squash uit met deze twee tegengestelde delen, je kunt dit alleen doen of samen met iemand 

anders.  

werken met delen 
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Week 7 

14. Helende 
Metaforen 

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, 

waarbij twee of meer ongelijke 

betekenissen met elkaar worden verenigd in 

één nieuwe betekenis.  

 

Op weg. 
De man liep te dwalen over het strand. 
Zoals hij dwaalde, dwaalden zijn gedachten. Denkend over oorsprong en verlangen liep hij rond. 
Plots viel zijn oog op voetsporen in het zand. Het strand was totaal verlaten. 
Maar voor hem, langs de vloedlijn liepen de voetsporen. Ze waren als richtingaanwijzers. Hij voelde de 
neiging om zijn voeten in de voetsporen te zetten. 
Zo volgde hij het spoor; zich afvragend waarheen de mens die hier gelopen had, was gegaan. 
Niet veel verder trof hij de man aan. Het was een vreemde man, weggedoken in de kraag van zijn jas en 
de hoed tot vlak boven zijn ogen. Hij leek oud en je kon zien dat hij een lange weg gegaan was. 
 
 Hij lijkt wel een oudere uitgave van mezelf, dacht de man. "Waar bent u naartoe op weg?", vroeg hij. "Ik 
ben niet nog verder op weg", antwoordde de oudere man. "Ik ben op weg nog verder naar mijn doel". 
De man dacht even na. Hij zag de voetsporen verder gaan, ver naar de einder: 
" Ik was verzadigd met kennis ", beantwoordde de oude man de niet gestelde vraag. " Ik wilde opnieuw 
de weg vinden. Nu ben ik op weg naar mijn hart. Maar ik dreig weer te verdwalen. Ik ben op zoek naar 
de weg van de diepte van mijn hart". 
" Ik ben ook op zoek", zei de man. " Ik ben nog verdwaald in mijn kennis. Heeft u de weg gevonden?" 
"Jazeker”; zei de oude man die inderdaad merkwaardig veel op hem leek, "die weg heb ik gevonden".  
" Dan is het simpel ", sprak de " ander opgelucht. " Ik zal in uw voetstappen treden. Zo zal ik dezelfde 
weg gaan als u. Ik zal de weg naar de diepten in mijn hart vinden ". 
 
"Het is nog niet zo simpel”, zei de oude man. Hij keek de ander meelevend aan. "Het is nog niet zo 
gemakkelijke als u denkt. En als je de weg naar je hart gevonden hebt, volgt een nog mooiere taak: de 
weg verder de wereld in waar je de diepten van je hart laat spreken in alles wat je doet". 
 
"Als het nog niet zo gemakkelijk is kan ik dan niet beter meteen ophouden? ", sprak de man. De oude 
man schudde het hoofd. "Er zijn er meer die dat hebben geprobeerd om hun hart te volgen", zei hij. "Ik 
ben er onderweg een paar van tegengekomen. Ze zoeken allemaal verder. Hoe kan een mens nu de 
weg naar het hart vinden als hij de weg van de liefde en compassie nog niet weet?" 
 
Het werd allemaal wel wat erg ingewikkeld voor de man. Hij nam zich voor niet te lang stil te blijven 
staan bij dingen die hij toch niet begreep en besloot zijn weg te vervolgen in de voetsporen van zijn 
oudere spiegelbeeld.  
 
Maar toen hij afscheid wou nemen van de oude man, zag hij tot 
zijn schrik dat de opkomende vloed alle sporen had weggewist. 
"Zie", zei de oude man een tikje weemoedig, "zo gaat het 
steeds”. U kunt uw weg niet gaan in mijn voetsporen. Evenmin 
kan ik de weg vinden via de uwe. Het mooie is echter dat u uw 
eigen voetstappen mag zetten in het zand op weg naar het 
diepe weten en voelen in uw eigen hart” 
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 Oefening van ‘uit het ei kruipen' 

Visualisatie: Het uitkomende ei 
De metafoor van een uitkomend ei kan je helpen om een 

belangrijke stap in je leven te maken. 

Stel je voor: 

• Dat je nieuwe ideeën ontwikkelt 

• Je een grote overgang maakt naar een nieuwe fase in je 

leven 

• Je ontsnapt aan de beperking van het leven dat je nu leidt, 

je bevrijdt jezelf, je kunt vrij ademen en je vleugels 

uitslaan 

• Je ontdekt een nieuwe wereld 

• Je ontdekt wie je ouders werkelijk zijn  

• Je droomt over groeien, uit vliegen, kiezen voor vrijheid. 

• Wat komt er verder allemaal bij jou naar boven als je ziet 

en voorstelt wat dit jonge vogeltje doet als hij een nieuwe 

wereld binnen gaat? 

 

Oefening: Aan het voeteneinde van je ( eigen) kinderbed 
 

Doel van de oefening:  

Helen van een pijnlijke situatie in het verleden. Dat kan in de vroege kindertijd zijn, maar ook in de pubertijd.   

Uitgangspunt is:  

Je kunt alle situaties in het verleden meer draagbaar maken en helen door er liefdevol naar te kijken en liefde 

te geven aan je jongere zelf. 

Werkwijze:  

B helpt A (werker) om zich voor te stellen dat 

hij in zijn eigen kinderbed ligt en als de 

huidige Renke presenteert de te vormen 

commissie van Jonge Vrienden 

volwassene een verhaal vertelt aan zijn 

jongere zelf. 

Resultaat:  

Het resultaat kan zijn een gevoel van 

liefdevolle verbondenheid met jezelf. 

Tijd 10 minuten per persoon 

 

Werk in tweetallen. 

Persoon A is de Werker die het proces doet en B is de Begeleider 

1. Voorbereiding van B: bereid je voor en creëer voor jezelf als begeleider een ontvangende staat: ga 

ervan uit dat 'het verhaal' bij A er is. We noemen dit de 'sponsor houding' 

 

2. B ondersteunt A bij het voorstellen van haar/zijn eigen kamer, met eigen bed en de dingen die bij de 

kinderkamer horen. Gordijnen, geluiden, geuren, moeder of vader zoals A zich gewenst zou hebben: 

liefdevol en vol aandacht. Maak intensief rapport.  

 

3. B vraagt naar het verleden als kind of puber, waarin een verhaal zou passen dat je zou kunnen 

ondersteunen als kind of als puber bij de situatie waarin je toen was. 

“Je ligt in je warme bed en je wacht op een verhaal dat jou helpt om  lekker in te slapen en te voelen 

hoe je omringd wordt met liefde van je oudere zelf, van een liefdevolle ouder.  

Welke persoonlijke herinnering aan een situatie uit jouw kindertijd komt erin je op, een situatie waarin 

je een mooi verhaal zou willen horen? B geeft A de tijd om dit naar boven te laten komen. 

A geeft aan dat dit beeld er is. 

4. B geeft de volgende suggestie. 

uit het ei kruipen 
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“Maak contact met deze herinnering. Neem er de tijd voor. Welke naam geef je aan de herinnering? 

Sta stil bij de betekenis van deze herinnering.  

 

5. B suggereert aan A:  

Ga nu aan het voeteneinde van je kinderbed staan (in de 2e positie) en stel je voor dat je je jongere zelf 

een verhaal vertelt. Kijk maar welk verhaal erop komt. Misschien over het lopen in het bos, over het 

strand, over een leuk spel, over een goede tovenaar. Maak er een verhaal van waar je jongere zelf blij 

van wordt. Laat het verhaal helpen om te groeien, nieuwe perspectieven te zien, door bescherming en 

veiligheid te bieden. Voel hoe je in je verhaal laat voelen dat je van je jongere zelf in het bed houdt. 

Neem de tijd om het verhaal omhoog te laten komen. Misschien wil je het hardop vertellen? Misschien 

wil je het alleen in jezelf laten klinken. Of/en misschien wil je het later opschrijven en een ander 

vragen het voor te lezen aan jou. 

 

6. Het verhaal 

A laat het verhaal er zijn en zich openen. Het verhaal wordt hoorbaar, zichtbaar en voelbaar en het is er 

voor je jongere zelf. Ervaar hoe je verhaal over komt bij je jongere zelf. Hoe je jongere zelf ervan 

geniet, van alle warme aandacht die het krijgt. 

 

7. Rond het verhaal af 

B suggereert: Geniet na van het verhaal wat je verteld hebt en van de ervaring die je je jongere zelf 

hebt gegeven. 

B ondersteunt A: Laat A terug komen in het hier en nu. Neem daarvoor de tijd. Laat A rondkijken en 

even bij komen.  

 

8. Wisselen van rol. 

 

 

 

Huiswerk week 7 
 

1. Denk als huiswerk van deze week terug aan het verhaal dat je hebt verteld en gehoord 

aan het voeteneind van je bed. Vertel het verhaal nog eens aan jezelf. Schrijf het op en lees 

het voor aan een goede vriend(in). 

 

2. Vertel deze week aan iemand anders een verhaal dat hem of haar steun en rust geeft. Maak zoveel 

mogelijk verhalen en geniet van het creatieve proces. Hoe meer je vertelt hoe meer ideeën over 

verhalen je zullen invallen. Sta er open voor. 

 

3. Leg een papier en pen naast je neer voordat je gaat slapen en schrijf iets op, zodra je wakker bent. Wat 

heb je gedroomd?  Welke metaforen komen in je droom voor? Zoek informatie over droomuitleg in 

verschillende lagen. 

 

4. Zoek op internet naar metaforen en zoek een paar mooie metaforen voor jezelf uit. Wat betekenen ze 

voor je? Print ze en geniet ervan!    
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Week-8 

15. Miltonmodel  
“There are no resistant people, only inflexible communicators” –Milton Erickson 

(1901 – 1980) 

Kort na het afronden van de high school kreeg Erickson in 1919 polio. Hij raakte 

in coma en aanvankelijk dacht men dat hij het niet zou overleven. Drie dagen later 

kwam hij weer bij bewustzijn, volkomen verlamd. Niet in staat zich te bewegen, zat hij later in een 

schommelstoel. De grondige wens uit een raam te kunnen kijken leidde ertoe, dat hij de schommelstoel licht 

bewoog. Deze ideomotorische belevenis motiveerde hem verder te oefenen. Met verdere hallucinatoire 

voorstellingen lukte het hem dat zijn verlamde spieren in contact kwamen met de zenuwen. Een klein jaar later 

lukte het hem om zich op krukken voort te bewegen en bezocht hij de Universiteit van Wisconsin. 

In tegenstelling tot het doktersadvies om te rusten, maakte hij een intussen legendarisch lange kanotrip van 

1200 mijl op de Mississippi. Daarmee verwierf zijn lichamelijke kracht opnieuw grote vooruitgang. Twee jaar 

later kon hij weer zonder krukken lopen; alleen een hinken aan de rechterkant bleef. 

Het Miltonmodel is een onderdeel van NLP en beschrijft hoe onprecies en kunstig vaag taalgebruik kan 

worden ingezet. Met name in een therapeutische of coachende setting is het zeer nuttig om de cliënt in staat te 

stellen associatief een eigen betekenis, vertrekkend van zijn eigen belevingswereld, toe te voegen. Door de 

gehanteerde taal patronen en stemgebruik gaat de gesprekspartner over naar een andere stemming die het 

onbewuste opent voor een ruimte gevende werking. Deze wordt ook gebruikt om 

de cliënt in hypnose te brengen om onbewuste bronnen aan te boren, die door het 

bewuste toegedekt zijn. 

Het Miltonmodel wordt beschouwd als het omgekeerde van het Metamodel. Het 

Miltonmodel en het Metamodel vormen de basis van NLP-taalpatronen. 

Het Metamodel tracht vage taalpatronen specifieker te maken, zoals 

bijvoorbeeld semantische overtredingen, ontbrekende informatie en 

vervormingen van het wereldmodel. Bij het inzetten van het Miltonmodel, zet de 

therapeut deze vage taalpatronen juist zelf in om de client positief te 

be:invloeden. Daarnaast kent het Miltonmodel een serie hypnotische 

spraakpatronen die indirecte suggesties bevatten. Bijvoorbeeld: ingebedde 

opdrachten of verzoeken, negatieve opdrachten, citaten, aannames of 

gesprekspostulaten (niet bewijsbare stellingen om bepaalde feiten te kunnen 

begrijpen). 

Oorsprong 
Het Miltonmodel is begin jaren '70 ontwikkeld door John Grinder en Richard 

Bandler door middel van wat zij noemden het 'modelleren' van de hypnosetechnieken van Milton Erickson. 

Bandler en Grinder verzamelden en analyseerden de taalkundige patronen uit zijn therapieprotocollen en 

gaven om die reden diens naam aan het model. 

Bandler en Grinder ontmoetten Erickson regelmatig en 'modelleerden' zijn aanpak gedurende meerdere 

maanden. In 1975-1976 publiceerden zij hun eerste editie met een set van patronen, in 1977 gevolgd door een 

tweede editie. Beide edities vormen samen de basis van het model, dat een middel zou zijn "om opzettelijk 

onprecies taalgebruik te hanteren, waardoor een persoon in staat gesteld wordt klinische problemen effectiever 

te verhelpen, op een onbewust of somatisch niveau, waardoor ik bij mijn onbewuste bronnen kan komen." 

Het Miltonmodel 
Het Miltonmodel is een verzameling van delen en patronen in de spraak die ervoor dienen de gedachtelijn van 

de ander bij te sturen door kunstig vaag te zijn. Hierbij kan gecommuniceerd worden in zogenaamde grotere 

brokken (een meer algemeen gebruik van taal) en kleinere brokken (met specifieke taal, concreter), waarbij 

het model stelt dat grotere brokken (grote chunks) zorgen voor meer rapport en de kleinere brokken juist tot 

vermindering van de goede verstandhouding. Bij communicatie in kleinere brokken is er een grotere kans dat 

de ander van de beleving afgesloten wordt. 
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Volgens NLP kunnen de patronen van het Miltonmodel gebruikt worden om: 

• af te stemmen op de denkwereld van de ander om rapport te bereiken 

• ingang te krijgen tot onbewuste bronnen van de ander om informatie te verzamelen 

• de ander in een andere stemming te brengen 

• de ander af te leiden van de bewuste gedachtegang 

Pacing and Leading, Volgen en Leiden 
Milton Erickson was meesterlijk in het verkrijgen van rapport. Hij respecteerde en aanvaardde de 

werkelijkheid van zijn klanten echt helemaal. Hij veronderstelde dat weerstand bij een cliënt wordt 

veroorzaakt door gebrek aan rapport. Voor hem waren alle reacties waardevol en hij kon ze allemaal 

gebruiken. Volgens Erickson zijn er geen cliënten (luisteraars) met weerstand, alleen inflexibele therapeuten 

(communicatoren). 

 

Het is belangrijk om iemand in zijn werkelijkheid te volgen en af te stemmen (volgen) op hun wereld. Je hoeft 

alleen maar gewoon hun voortdurende zintuiglijke ervaring te beschrijven: wat ze moeten voelen, horen en 

zien. Het is gemakkelijk en natuurlijk voor hen om te volgen wat je zegt. Hoe je praat is belangrijk. Je kunt het 

beste een rustige innerlijke toestand induceren door langzaam te spreken, met een zachte tonaliteit, en je 

spreken af te stemmen op de ademhaling van de persoon. Daardoor leid je de persoon in een situatie die we 

downtime noemen of trance. 

 

Downtime is wanneer we onze aandacht richten op onze innerlijke wereld. We gaan de hele tijd van intime 

naar downtime en terug. Als we iets lezen en we hebben de tekst niet helemaal opgenomen dan komt dat 

doordat we gericht zijn op iets anders in onze gedachten. Het is een onbewust proces, we hebben er niet echt 

controle over, tenzij we ons ervan bewust zijn. 

Geleidelijke suggesties zijn geïntroduceerd om 

de cliënt netjes in downtime te leiden door hun 

aandacht naar binnen te richten. Alles wordt in 

algemene termen beschreven zodat het 

nauwkeurig de ervaring van de persoon 

weergeeft. Je moet niet zeggen, 'Nu sluit je je 

ogen en voel je je prettig en ga je in trance.' In 

plaats daarvan kun je zeggen , 'Het is makkelijk 

om je ogen te sluiten wanneer je je meer 

comfortabel wilt voelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

veel mensen vinden het gemakkelijk en 

comfortabel om in trance te gaan.' Dit soort van 

algemene opmerkingen dekken elke reactie, 

terwijl ze zachtjes het trancegedrag inleiden. 

 

Je stelt een lus in. Als de aandacht van de klant voortdurend gericht is en vastgehouden wordt op een paar 

stimuli, gaat hij dieper in downtime. Zijn ervaringen worden meer subjectief en deze worden teruggekoppeld 

door de therapeut om de trance te verdiepen. Je vertelt iemand niet wat hij te doen heeft, je vestigt zijn 

aandacht op wat er is. Hoe kun je weten wat een persoon denkt? Dat kun je niet. Het is een kunst om taal te 

gebruiken zodanig dat het vaag genoeg is voor de cliënt om er een geschikte betekenis aan te geven. Het gaat 

er  niet om hem te vertellen wat hij moet denken, maar het gaat er om hem niet af te leiden van trance waarin 

hij verkeert. 

 

Dit soort suggesties zullen het meest effectief zijn als de overgangen tussen de zinnen glad zijn. Bijvoorbeeld, 

je zou iets kunnen zeggen als: 'Als je het gekleurde behang voor je ziet. . . . de patronen van licht op de muur. . 

. terwijl je je bewust wordt van je ademhaling. . . . het op en neer gaan van je borst .. . . het comfort van de 

stoel .. . het gewicht van je voeten op de grond. . . . en je kunt de geluiden van de kinderen die buiten spelen 

horen. . . terwijl je luistert naar het geluid van mijn stem en je je begint af te vragen. . . hoe ver je al in trance 

bent . .  . reeds’. 

 

Let op de woorden 'en' 'terwijl' en 'reeds'. Let er ook op dat de verbinding tussen de zinnen vaag is in het 

voorbeeld. Daardoor koppel je soepel de stroom van suggesties aan elkaar met zachte overgangen, terwijl je 
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iets dat zich voordoet (de klank van je stem) noemt en koppelt aan iets dat je wilt laten gebeuren (bijv. het 

gaan in trance).  

Het niet gebruiken van overgangen maakt zinnen springerig. Ze worden dan van elkaar losgemaakt. Dan zijn 

ze minder effectief voor het bewuste en is het onbewuste meer ontvankelijk voor suggesties. Bijvoorbeeld: Ik 

hoop dat dit duidelijk is. Schrijven is net als spraak. Glad of staccato. Wat heb je 

liever?  

Een persoon in trance is meestal rustig, de ogen worden meestal gesloten, de 

hartslag wordt langzamer en het gezicht ontspannen. De knipper en de slikreflexen zijn normaal gesproken 

langzamer of afwezig, en de ademhaling is langzamer. Er is een gevoel van comfort en ontspanning. De 

therapeut zal ofwel gebruik maken van een afgesproken signaal om de cliënt uit de trance te halen, of hem uit 

de trance te leiden door wat hij zegt, of de persoon kan spontaan terugkeren naar het normale bewustzijn als 

zijn onbewuste denkt dat dit nodig is. 

Oefening: Pacing en Leading 
In paren B=coach, A=werker. 

Pacing (B kijkt goed naar A en let op kleine veranderingen in het gezicht van A): 

1. Stap 1: Een of meer minuten om rapport te maken. Persoon B (coach) volgt persoon A (werker). A spreekt 

alleen maar één zin en wacht op een reactie van B. B herhaalt en vat samen met dezelfde woorden steeds 

wat A gezegd heeft: bijv.: 

 Dus je voelt................ (herhaalt wat A gezegd heeft, anders nog uitnodigen om gevoelens onder woorden te 

brengen). 

 Ik kan me voorstellen dat dit belangrijk voor je is............................................... 

 en nodigt daarmee A uit om meer te vertellen.  

 B gaat in de vragen eerder upchunken dan downchunken, zodat A zelf kan invullen wat omhoog komt. 

 

2. Stap 2: Enkele minuten. B begint met het geven van kleine suggesties die A zouden kunnen helpen om in 

een andere richting te zoeken dan tot nu toe: 

 en observeert of en zo ja hoe A hem volgt.  

 Zo ja dan kan B gaan naar stap 3, zo nee dan maakt B meer en intensiever rapport met A. 

 

3. Stap 3: Enkele minuten. B probeert het gesprek te leiden. B stelt vragen om A uit te nodigen dingen te 

vertellen die hij / zij niet van plan was om te vertellen.  

 A toont de weerstand die hij heeft met zijn hand, door deze lager of hoger te houden.. 

 Bij meer weerstand eerst meer rapport maken 

A en B wisselen van rol. 

A 

B 

Pacing 

Leading 

herhaal, gebruik 
dezelfde woorden 

kleine suggesties, die A verder helpen 

rapport opbouwen 

A = Werker 

B  = Coach 
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Indirecte methoden 
Erickson was overtuigd dat het niet mogelijk was op een bewuste manier de onbewuste geest te instrueren, en 

dat autoritaire suggesties gemakkelijk tot weerstand leiden. Volgens hem reageert het onbewuste op 

openingen, kansen, metaforen en tegenstellingen. Effectieve hypnotische suggestie zou daarom kunstig vaag 

moeten zijn, ruimte latend voor de ander om de ontbrekende stukken in te vullen met wat hij of zij onbewust 

begrijpt - zelfs wanneer men niet bewust begrijpt wat er aan de hand is. Een bekwaam hypnotherapeut dient 

deze ontbrekende kennis te construeren op een manier die het meest geschikt is voor de cliënt - op een manier 

die de meeste kans heeft te leiden tot de gewenste verandering. 

Het Miltonmodel is opzettelijk vaag en metaforisch en wordt gebruikt om het Metamodel te verzachten en om 

indirecte suggesties te doen.  

Enkele voorbeelden: 

• "Wanneer je voor het publiek spreekt zul je wellicht al iets minder zenuwachtig zijn."  

• “Bij het sollicitatiegesprek zul je misschien merken hoeveel je al aan zelfvertrouwen hebt gewonnen.” 

Een directe suggestie verklaart vaak louter het doel, terwijl een indirecte suggestie minder autoritair is en 

ruimte laat voor interpretatie zoals: 

• "Wanneer je voor het publiek spreekt, zou je kunnen merken dat je je zelfs zelfverzekerder voelt." 

Dit tweede voorbeeld past een meer indirecte wijze toe, waarbij zowel het tijdsmoment als het niveau van het 

zelfvertrouwen vrij vaag blijft. Het zou nog indirecter kunnen, zoals in het volgende voorbeeld: 

• "Wanneer je een keuze zult maken om voor een publiek te spreken, mag je het aantrekkelijk vinden te 

merken hoe je gevoel veranderd is" 

De keuze, het tijdsmoment en de reacties op het gehele proces zijn onder 

woorden gebracht. Echter de onprecieze taal geeft de cliënt de mogelijkheid de 

fijne details zelf in te vullen. Milton Erickson maakte in zijn hypnotische werk 

zeer systematisch en vaak op ongebruikelijke manieren gebruik van taal. Deze 

patronen werden voor het eerst beschreven door Richard Bandler en John Grinder 

in hun boek ‘Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson M.D., 

Vol. I’. 

Toepassing van dit ‘Milton Model’ is een voorwaarde voor effectieve 

hypnotische communicatie. In alle voorbeelden van inductie die in het boek 

voorkomen zijn deze taalpatronen gebruikt. Alleen al door het lezen van de 

talrijke voorbeelden van inductie (trance, methode om ontspanning te bereiken) 

kun je onbewust beginnen je de hypnotische taalpatronen eigen te maken. Dan 

worden de patronen explicieter gemaakt, zodat je kunt oefenen met één patroon 

tegelijk om ze uiteindelijk systematisch in je gedrag te integreren. 

Dat hoeft niet per se als hypnotiseur te zijn. Als je tegen je kinderen zegt: “Wil je 

je tanden poetsen vóór- of ná dat je gaat douchen?” gebruik je al een combinatie 

van verschillende Milton taalpatronen.  

Omgekeerde Meta-Model patronen 
Het Milton Model wordt vaak het omgekeerde van het Meta-Model genoemd. Het Meta-Model, dat uitvoerig 

wordt beschreven in ‘The Structure of Magic, Vol. I’ van Bandler en Grinder, is een verzameling taalpatronen 

die kunnen worden gebruikt om ervaringen specifieker te beschrijven. Het Miltonmodel daarentegen biedt de 

gebruiker manieren om ‘effectief vaag’ te zijn. Iemand die ‘effectief vaag’ is, kan uitspraken doen die concreet 

klinken maar die toch algemeen genoeg zijn om een adequate afstemming op de ervaring van de luisteraar 

mogelijk te maken, wat die ervaring ook is. 

Het Meta-Model biedt manieren om specifieke informatie die in een zin met een negatieve boodschap wordt 

weggelaten, boven water te krijgen; het Milton Model biedt manieren om zinnen te maken waaruit bijna alle 

specifieke informatie is weggelaten. Dit zet de luisteraar aan om de open plekken in te vullen vanuit zijn of 

haar unieke innerlijke ervaring. 

We beschrijven nu enkele Milton patronen: 

NLP Milton Model: Informatie weglaten  
In het Miltonmodel heet dit onderdeel ‘informatie weglaten’ en het is voor hypnotische doeleinden het 

nuttigste van de drie taalpatronen. Het bestaat uit de vier volgende subcategorieën: 

g
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r
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b
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r
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1. Nominalisaties (zelfstandige naamwoorden afgeleid van werkwoorden) (8 in de tabel) 
Binnen NLP worden nominalisaties op verschillende manieren gebruikt. Nominalisaties zijn werkwoorden en 

bijvoeglijk naamwoorden die omgezet zijn naar een zelfstandig naamwoord. Ze zijn niet tastbaar – ze kunnen 

niet gezien, aangeraakt, gevoeld of gehoord worden. 

Hoe het grammaticaal precies in elkaar zit is leuk voor taalkundige fanaten. In NLP land zeggen we gewoon: 

“Je kan het niet in een kruiwagen leggen.” Een stoel, een knikker of de tafel kan je oppakken en in een 

kruiwagen leggen; de uitweg, nieuwsgierigheid, hypnose, lessen, liefde, beslissing niet. Ze worden gebruikt 

als zelfstandig naamwoord, maar geven eigenlijk een handeling of proces aan. 

Bij gebruik van een nominalisatie wordt veel informatie weggelaten. Als ik zeg dat Elly veel kennis heeft, heb 

ik niet gezegd wat ze precies weet en hoe ze dat weet. Als je nominalisaties gebruikt dan zit er geen actie meer 

in een zin en heeft het geen onderwerp meer. Hierdoor is wat je zegt heel onpersoonlijk. 

Een voorbeeld. “De beslissing is genomen” is een nominalisatie. Deze zin heeft geen onderwerp. Als je de 

nominalisatie verwijdert en een onderwerp gebruikt, krijg je: “Ik heb besloten.” 

Nominalisaties zijn heel effectief bij het induceren van hypnose, omdat ze de spreker de kans geven vaag te 

blijven en de luisteraar aanzetten in zijn/haar ervaring te zoeken naar de geschiktste betekenis. Milton 

Ericksons hypnoses zitten er vol mee. In het voorbeeld hieronder zijn de nominalisaties schuin gedrukt. 

“Ik weet dat je in je leven een bepaald probleem hebt dat je op een bevredigende manier wilt oplossen en ik 

weet niet helemaal zeker welke persoonlijke hulpmiddelen je het effectiefst zou vinden om dit probleem op te 

lossen, maar ik weet wel dat je onbewuste beter dan jij in staat is om in je ervaringen naar precies dat 

hulpmiddel te zoeken.” 

In dit fragment wordt niets concreets gezegd, maar als zo’n soort uitspraak wordt gedaan tegenover een cliënt 

die is gekomen om een probleem op te lossen, zal deze concrete persoonlijke betekenis geven aan de gebruikte 

nominalisaties. Door nominalisaties te gebruiken kun je als hypnotiseur zinvolle instructies geven zonder het 

gevaar iets te zeggen wat de innerlijke ervaring van de 

luisteraar tegenwerkt. 

Omdat nominalisaties te weinig informatie bevatten 

worden ze in het NLP Metamodel juist gebruikt om door 

vragen specifiekere informatie te verkrijgen. 

 

2. Ongespecificeerde werkwoorden (9 in de tabel) 
Geen enkel werkwoord is volledig gespecificeerd, maar het 

ene is wel specifieker dan het andere. Als een hypnotiseur 

betrekkelijk vage, voor meer interpretaties vatbare 

werkwoorden gebruikt, vult de luisteraar ook nu weer zelf de 

betekenis in om de zin te begrijpen. Woorden als doen, 

maken, oplossen, bewegen, veranderen, afvragen, denken, 

geloven, weten, ervaren, begrijpen, herinneren, beseffen enz. zijn relatief ongespecificeerd. 

De zin “Ik denk dat dit waar is” is minder specifiek dan “Ik heb het gevoel dat dit waar is”. In de laatste zin 

worden we namelijk geïnformeerd over de manier waarop de persoon voelt. Als ik zeg: “Ik wil dat je leert”, 

gebruik ik een zeer ongespecificeerd werkwoord, omdat ik niet vertel hoe ik wil dat je leert of wat ik precies 

wil dat je leert. 

3. Simpele weglatingen: Wie het zegt en over wie 

het gaat is onbekend (10 in de tabel) 
Dit betekent dat het naamwoord niet wordt gespecificeerd. Dit 

soort uitspraken biedt de luisteraar de ruimte om de zin op 

zichzelf te betrekken (mensen = ik, dit = wat ik wil leren en 

bepaald = ik weet wat ik voel) en zo te begrijpen. 

4. Weglating (Deletie)  (ook 10 in de tabel)  
Deze categorie verwijst naar zinnen waarin een belangrijke 

(naam)woordgroep geheel ontbreekt. 

Bijvoorbeeld: “Ik weet dat je nieuwsgierig bent.” 

De luisteraar weet niet waarnaar hij nieuwsgierig wordt geacht te 

zijn. Ook hier kan hij/zij de gaten opvullen met iets wat in 

zijn/haar ervaring belangrijk is – ongeacht wat dat is. 

Voorbeelden van het gebruik van nominalisaties: 

Je mag respect hebben voor jezelf. 

Deze ervaring zal je verder helpen. 

Ergens voel je wel dat je weet wat de oplossing is. 

Voorbeelden van ongespecificeerde 

werkwoorden gebruiken: 

Je hebt het min of meer begrepen. 

Je voelt wel welke richting je uit kunt gaan. 

Onbewust weet je al dat je dit kunt. 

 

Voorbeelden van Simpele weglatingen: 

“Mensen kunnen zich ontspannen”. (Welke 

mensen?) 

“Dit is gemakkelijk te leren.” (Wat is dit?) 

“Je kunt een bepaald gevoel opmerken”. 

(Bepaald?) 

Voorbeelden van Deleties: 

Ik zie aan je dat je weet waar je over hebt. 

Ik denk dat je hier wel interesse voor hebt. 

Ik vermoed dat je hier graag meer over wilt 

horen. 
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Oefening Het sollicitatiegesprek 
Je bent sollicitant en wilt de genen aan de andere kant van de tafel gunstig stemmen. Bereid het begin van dit 

sollicitatiegesprek voor met tenminste 5 Milton uitdrukkingen. Let er op dat de uitspraken het “ja” effect 

hebben. Daarna presenteren in de groep. Welk effect heeft het op je? 

Milton taalpatronen in tabelvorm 

V E R V O R M I N G E N  

Patroon Voorbeelden van Milton-uitspraak Voorspelling/effect 

1. Gedachtenlezen 
Beweren dat  men de gedachten van de 

ander of gevoelens van een ander kent 

zonder aan te geven via welk proces je 

deze informatie hebt verkregen.  

”Ik weet dat je je afvraagt” 

”Ik snap dat je nu denkt die vent is gek” 

“Ik begrijp dat dit vraagtekens bij je oproept”  

“Ik weet dat jij alle capaciteiten hiervoor hebt” 

"Ik kan me voorstellen dat je hier veel van leert." 

Meer rapport 

Je voelt je begrepen 

 

2. Wie het zegt is onbekend 
(Verloren performatief) 
Waardeoordelen waarin degene die het 

waardeoordeel geeft, is weggelaten. 

”Het is prachtig als je twijfels voelt opkomen…..” 

“Het is mooi als je gedachten alle kanten opgaan”  

”En het is goed je af te vragen…..” 

“Het is mooi hier veel van te leren” 

Meer rapport 

Je voelt je gewaardeerd. 

3. Oorzaak -gevolg (A>B) 
Waar wordt aangenomen dat het een het 

gevolg is van het ander 

 

a. “Doordat je nu zo intensief luistert, zul je straks 

makkelijk alles begrijpen.” 

b. Als……. dan…. 

c. Als je…… dan…je……omdat…….” 

d. Als je regelmatig rust neemt zul je nog beter presteren. 

Het klinkt logisch en je 

gaat mee. 

4. Gelijkstelling (Complexe 
equivalentie) 
Wanneer twee dingen aan elkaar 

gelijkgesteld worden als zijnde 

gelijkwaardig in betekenis.  

”Je luistert nu naar mijn stem en dat betekent dat je alles 

aan je onbewuste kunt overlaten.” 

“Je ontspant, dus zul je gemakkelijk leren.” 

“Je vraag betekent dat je op onbewust niveau het antwoord 

al weet.” 

“Het feit dat je me aangesproken hebt, betekent dat je de 

belangrijkste stap al gezet hebt.” 

Het klinkt 

vanzelfsprekend, dus 

neemt het je weerstand 

weg. 

5. Vooronderstellingen 

Taalkundig hetzelfde als 

veronderstellingen, onbewuste 

uitgangspunten aannemen 

.”Welke vragen heb je?” (er zijn vragen) 

”Je leert heel veel dingen….” 

“Er gaat een wereld voor je open” 

“Je ziet deze dingen nu in een heel ander licht” 

“Kijk naar de positieve intentie van de ander” 

“Heb je zin in een kop lekkere soep?” (lekker is de 

vooronderstelling) 

Het zet je aan het denken 

in een richting die deze 

vooronderstelling 

aangeeft. 

Het motiveert je om  de 

richting uit te denken die 

in de vraag aangegeven 

wordt 

 

G E N E R A L I S A T I E S  

Patroon Voorbeelden van Milton-uitspraak Voorspelling/effect 

7a. Noodzaak of Mogelijkheid 

a. Noodzaak (behoort, behoort niet, moet, 

moet niet, het is nodig). Voorbeeld: "Ik moet 

je vertellen hoe goed je bent!" 

 

a. “Je moet dit meenemen, naar waar het 

heen moet” 

"Je moet niet denken dat anderen dit niet 

hebben” 

a. Vrij sterke dwang om deze kant 

op te denken 

 

 

7b. Mogelijkheid of onmogelijkheid. 

(kan/kan niet, zal/zal niet, misschien/mis-

schien niet, mogelijk onmogelijk).  

Voorbeeld: "Je kunt je werk zonder 

problemen loslaten." 

 

b. “Je kunt veranderen” 

“Je kunt dit heel gemakkelijk leren” 

“Je kunt hier goed in  mee gaan”  

“Je mag jezelf toestaan vrij te ademen” 

b. Versterken van het 

zelfvertrouwen. 
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W E G L A T I N G E N  

Patroon Voorbeelden van Milton-uitspraak Voorspelling/effect 

8 Nominalisaties 
Zelfstandige naamwoorden die van 

werkwoorden (proceswoorden) zijn 

gemaakt, zodat ze ‘bevriezen’ 

Woorden als respect zijn afgeleid van 

respecteren, inzicht, van inzien, begrip van 

begrijpen. Het zijn geen ‘dingen’ die in een 

kruiwagen kunnen.  

“Zij hebben hier respect voor” 

”Jouw aandacht levert een nieuw inzicht en 

begrip op…..” 

“ 

 

Door de tijdsfactor weg te nemen 

lijkt het of het om een vast staand 

feit gaat, waardoor het nog 

aannemelijker lijkt, dat dit zo is. 

9 Ongespecificeerde werkwoorden, 
Hoe? 
Er wordt niet vermeld hoe iets ging. Het 

werkwoord laat nog veel vragen over. 

 

“Zij heeft het goede met jou voor” 

“Zij staat positief tegenover jou.” 

 

Er wordt een algemeen positieve 

suggestie gewekt zonder dat er 

details worden gegeven. 

10 Simpele weglatingen 
10a Weglaten van lijdend voorwerp, of 

andere belangrijke informatie.\ 

10b Weglaten van specifieke informatie van 

het onderwerp 

10c Weglaten van waarmee vergeleken 

wordt 

 

“Je voelt je goed en je…..” 

 

“Ze zijn het met je eens…” 

 

“Je bent de beste” 

 

Er wordt een positieve suggestie 

gegeven, je gaat gemakkelijk mee, 

omdat er geen feiten worden 

genoemd die weerstand opwekken, 

door de weglatingen. 

11. Tag Vraag 
Een vraag die volgt op een bewering  

“….., nietwaar? 

“……toch?” 

“Je weerstand wordt weg genomen 

12 Vergelijkende weglating  
(ongespecificeerde vergelijking) 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt 

en er wordt niet gezegd met wie of wat 

vergeleken wordt. 

En het is min of meer het juiste om/dat …….. 

 

Het schept een positieve trance, 

waarin de client zijn eigen 

gedachten positief waardeert. 

13. De huidige ervaring volgend 
Wanneer de ervaring van de toehoorder 

wordt beschreven die onweerlegbaar is. 

“Je bent hier aanwezig en kijkt naar me”  

“Je zit hier en luistert naar wat ik zeg.” 

Doordat jouw ervaring 

verifieerbaar, onweerlegbaar is, ga 

je mee met de spreker. 

14. Tweeërlei uitleg mogelijk 
(double binds) 

Twee positieve uitspraken worden in één 

zin aan elkaar gekoppeld. 

“Je bent onbewust hier ook aanwezig en dus 

kun je horen wat ik zeg.” 

“Als je zo aandachtig luistert leer je makkelijk 

en weet je onbewust al meer dan je denkt.” 

Doordat hetgeen gezegd wordt 

voor meer uitleg vatbaar is, gaat de 

cliënt makkelijk mee. 

15 Gesprekshypothese 
Het gesprek is in de vorm van een vraag 

waarop ja of nee het antwoord is. 

Voel je dat dit iets is dat je zou kunnen 

begrijpen? 

Geeft het gevoel begrepen te 

worden 

16. Verlengde citaten 
(een citaat van een citaat) 

 

“Ik was in de vakantie bij Piet, die mij vertelde 

over zijn tante, die zei dat het altijd goed is om 

………..” 

Ik sprak met Jan, die zei dat hij van Marietje 

had gehoord dat ……. 

Je krijgt ruimte om het er mee 

oneens te zijn, omdat niet de 

spreker iets zegt, maar iemand 

anders 

17. Onwaarheden 
(selectieve inbreuk op restrictie). Iets 

beweren dat niet waar kan zijn. 

“Een stoel kan gevoelens hebben….” 

"Deze kamer schept een vertrouwde sfeer" 

Het geeft een vervreemdend effect, 

waardoor het bewuste wordt 

afgeleid. 

18. Dubbelzinnigheid van klank 
(meer betekenissen mogelijk, doordat de 

klank hetzelfde is) 

“Je het reik/rijk hebben.” 

“Nou/nauw zul je het hebben.” 

“Wijs kun je hebben en zijn” 

“Licht is fijn” 

De twijfel tussen de betekenissen 

houdt het bewustzijn vast. 

19. Dubbelzinnigheid van de zin. 
(syntactische functie is niet duidelijk). Het 

geeft twijfel of een woord onderwerp of 

lijdend voorwerp is. 

“Het hypnotiseren van hypnotiseurs kan 

gewaagd zijn.” 

De twijfel tussen de betekenissen 

houdt het bewustzijn vast. 

20. Dubbelzinnigheid van 
reikwijdte 

“Sprekend tot jou als kind…” 

“De oude mannen en vrouwen ….” 

“De storende geluiden en gedachten ….” 

“Het gewicht van je handen en voeten….” 

De twijfel tussen de betekenissen 

houdt het bewustzijn vast. 
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Uit de zin kan niet worden vastgesteld 

hoeveel één deel van de zin bijdraagt aan 

een ander deel. 

21. Dubbelzinnigheid van 
punctuatie 
Door de punten of komma’s die er staan of 

juist ontbreken komt er twijfel. 

“Wanneer je zo makkelijk naar binnen gaat 

........kun je goed op deze stoel zitten.” 

“Ik vind het fijn hoor al die gloedvolle 

betogen.” 

De twijfel tussen de betekenissen 

houdt het bewustzijn vast. 

22. De vragende dubbele binding 
Door een keuze aan te bieden tussen twee 

alternatieven voorkom je weerstand. 

“Wil je koffie verkeerd of cappuccino?” 

“Wil je per mail of telefonisch reageren?” 

“Ben je bereid om deze week of volgende week 

over deze gewoonte heen te stappen?” 

“Gaat deze verandering snel of langzaam?” 

De weerstand wordt weggenomen, 

terwijl er een suggestie in zit dat 

de keuze beperkt is tot de 

genoemde alternatieven. 

23. De bewuste-onbewuste 
dubbele binding 
Door te melden dat het onbewuste iets kan 

doen waar het bewuste mogelijk weerstand 

tegen biedt, kan die weerstand verminderen. 

“Je hoeft niet naar me te luisteren. Je 

onbewuste kan naar mij luisteren, zonder dat je 

daar weet van hebt.” 

"Je weet dat je dit niet hoeft te onthouden, 

omdat je onbewuste alles opneemt." 

Door eventuele weerstand bij 

voorbaat te accepteren kan je een 

zich “verzettende” cliënt over een 

drempel heen krijgen. 

 

'Keep him on the road'  door Milton Erickson 
 

Op een dag was een onbekend paard verdwaald  in de tuin van de boerderij waar ik woonde als kind. Niemand 

wist waar dit paard vandaan kwam, het had geen markeringen, waardoor het had kunnen worden 

geïdentificeerd. Er was geen sprake van het houden van het paard, het moet van iemand zijn.  
 

Mijn vader besloot om het naar haar huis te leiden. Hij maakte het paard vast en leidde het naar de weg en 

vertrouwde op het ‘weten’ van het paard om zichzelf naar haar huis te leiden. Hij nam alleen de leiding 

wanneer het paard van de weg af liep om gras te eten of om in een veld te lopen. Zo kon het paard een goede 

gids zijn voor mijn vader op de weg terug. Op deze manier kwam het paard al snel terug bij zijn eigenaar.  
 

De eigenaar was erg verrast zijn paard terug te zien en vroeg mijn vader, 'Hoe weet je dat het paard van hier 

kwam en van ons is? " Mijn vader antwoordde: "Ik wist het niet, het paard wist het! Alles wat ik deed, was 

hem op de weg te houden."  

http://idealrehab.wordpress.com/2011/12/25/keep-him-on-the-road-by-milton-erickson/
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22.4 Yes Set 
De YES-set is het creëren van een mindset waarin 

iemand in de ja-modus terecht komt.  

Bijvoorbeeld: Jij bent dus [naam van de persoon]?  

Je bent gekomen! 

Ik zie dat je me aankijkt, dat je aan dezelfde tafel zit, 

dat je luistert, dat je er tijd voor neemt, etc. 

Je hebt dus aandacht voor deze zaak. 

Terwijl je luistert naar mijn stem kun je je afvragen 

wat dit gesprek je gaat opleveren. 

Ik ben er van overtuigd dat je hier tevreden vandaan 

wilt gaan. 

Tenslotte willen we allebei deze zaak tot een succes maken. 

Ik weet zeker dat ook jij je wilt inzetten, om dit zorgvuldig aan te pakken. 

Wil je me vertellen hoe belangrijk deze zaak voor je is? 

Wat zouden we hiermee uiteindelijk willen bereiken? 

Welke stappen heb jij in gedachten die ons succes dichter bij zouden kunnen brengen? 

Etc. 

Voorbeeld 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de vooronderstelling is nu dat hij/zij iets zal willen aanpakken) 
 

Oefening Yes set 
Creëer een Yes set met het doel iemand in je omgeving iets te laten doen in het belang van jullie 

beiden. Schrijf de stappen op en loop de stappen terwijl je de Miltonuitspraken zegt. Ga  na of je 

bij iedere keer een knik (yes) ziet. Anders kleiner chunks, meer afstemmen. 

  

Miltonpatronen 
(a) Feitelijke constatering 

12 
(b) Oorzaak→ Gevolg 3 
(c) Gedachtenlezen 1 
(d) Universele waarheid 6 
(e) Mogelijkheid 7 
(f) Vooronderstelling 5 

Hoe zou je deze zaak nu 

willen aanpakken? (f) 5 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

Ik zie dat je hier bent gekomen. (a) 12 

Ik zie dat je me aankijkt en dus aandacht hiervoor hebt. (b) 3 

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt hoeveel dit 
gesprek je kan gaan opleveren. (c) 1 

Alles wijst er dus op dat dit een succes wordt (d) 6 

Er kunnen dus mooie dingen gebeuren. (e) 
7 
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Huiswerk week 8 

 
1. Oefen in een gesprek met iemand om hem of haar eerst te volgen en dan te kijken of je 

kunt gaan leiden. Doe dit op een rustige manier met rapport en kijk wat het effect is. 

 

2. Vervormingen, weglatingen en generalisaties worden in Miltontaal opzettelijk gebruikt om het 

onbewuste aan te spreken. Bekijk de lijst met uitspraken nog eens en kies er drie uit die je in de komende 

dagen gaat toepassen in een gesprek of in een ontmoeting. 

Hoe goed functioneren de uitspraken. Welk gevoel roepen ze bij je op? Stel ze zo nodig bij zodat ze nog beter 

voelen.. 

 

3 Wat voor soort Milton patroon is de uitspraak in onderstaande figuur? (vertaling: alle generalisaties zijn 

gevaarlijk, inclusief deze)   
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Week-9 

16. Geweldloze Communicatie 
Ook wel: Communiceren vanuit het hart of Verbindend communiceren 

De manier waarop we communiceren is van grote invloed op de kwaliteit van onze (werk)-relaties. En onze 

relaties bepalen vervolgens in sterke mate de kwaliteit van ons leven. 

Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen 

van wat er in ons leeft kan dat leiden tot diepgaand 

contact. Alleen maken sommige uitspraken of 

gedachten het er niet eenvoudiger op om je te (blijven) 

concentreren op dat wat er leeft… 

Dan lijkt er weinig anders mogelijk dan in de 

tegenaanval te gaan of je terug te trekken. Dan is het 

een keuze tussen ‘vechten’ of ‘vluchten’. 

Een alternatief voor de keuze voor vechten of vluchten is om het proces van Geweldloze Communicatie te 

gebruiken dat is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg (Canton, Ohio, 6 oktober 1934 - 2015).  

Rosenberg is psycholoog en ontwerper 

van het model van Geweldloze 

communicatie (Nonviolent 

Communication), een wijze van 

communiceren met jezelf en met 

anderen, gericht op het tegemoetkomen 

aan ieders behoeften, het onderscheiden 

van behoeften en strategieën en het 

vermijden van moralistische oordelen. 

Hij is oprichter van en directeur educatie 

van het internationale Center for 

Nonviolent Communication. 

Hij werd geboren als zoon van Fred 

Rosenberg en Jean Weiner. De familie 

verhuisde naar Detroit (Michigan) in 

1943, (overleden in 2015) een week voor 

het begin van de rassenrellen die zijn latere werk mede inspireerden. 

Het model moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze 

onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren 

van gevoelens en behoeftes en op wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie ons in 

staat om zowel in verbinding te zijn met onszelf als met de ander. Onze ervaring is dat er in die verbinding 

helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt 

die zowel onze eigen behoeften vervult als die van de ander…  

Het leven in verbinding met onszelf en de ander bestaat uit drie onderdelen, ik, de ander en wij. Geweldloze 

communicatie brengt ons dichter bij onze ware aard: genieten van geven aan elkaar, dat wat je doet vrijwillig 

doen en vanuit het hart.  
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Het model Geweldloze Communicatie  
Zoek je naar een manier om je zonder oordeel uit te drukken? Weet je niet goed raad met je gevoelens van 

bijvoorbeeld boosheid? Dan is de kans groot dat je van Geweldloze Communicatie kan leren hoe je dat kunt 

doen. Geweldloze Communicatie heeft een stapsgewijs model, waarbij het gaat om verbinding te maken met 

jezelf en van daaruit met de ander. 

 

 

Geweldloze Communicatie (GC) houdt in het communiceren van je waarneming, gevoel, behoefte en en dan 

te kijken welke opties er zijn en vervolgens te komen met een verzoek.  

 

 

In meer detail zien deze vier stappen in het geweldloze communicatie model er als volgt uit. 

1. Waarneming. In de waarneming neem je kaal waar wat je hoort of ziet. Je voegt interpretaties toe. 

Objectief waarnemen is ”Je zit horizontaal op de bank en je zegt niets als ik iets verteld heb.” in plaats van 

”Je begrijpt me niet en je luistert niet naar me”. 

2. Gevoel. Na je waarneming ga je naar je gevoel (emotie) in plaats van een verhaal ervan te maken of 

gedachten te vormen over wat anderen doen. Je maakt er een ‘ik boodschap’ van. Geweldloos is ”Ik voel 

me alleen” in plaats van ”Ik voel dat jij geen verantwoordelijkheid op je neemt”. Dit laatste is interpretatie 

van iemands gedrag. 

3. Behoefte. Gevoelens worden veroorzaakt door behoeften. Positieve of negatieve gevoelens hangen samen 

met of je behoefte van dat moment wordt ingevuld. Belangrijk is dat je eigen behoefte de oorzaak is van je 

gevoel en niet het gedrag van de ander. Geweldloos is ”Ik voel me geïrriteerd omdat ik behoefte heb aan 

ondersteuning” in plaats van “Ik voel me geïrriteerd omdat jij de afwas niet hebt gedaan.” 

4. Opties.  Er zijn altijd meer mogelijkheden om in de behoefte te voorzien, het geeft veel ruimte om deze te 

bedenken en te onderzoeken. 

5. Verzoek. Een verzoek is een bewust en nauwkeurig positief geformuleerde boodschap aan de ander. Je 

geeft aan wat je wilt in plaats van wat je niet wilt. Als je een verzoek doet, sta je per definitie open voor 

een 'Nee'. Dit is een aanknopingspunt voor verdere dialoog. Geweldloos is “Zou je willen proberen op tijd 

te zijn voor het eten?” in plaats van ”Zorg je ervoor dat ik niet weer in mijn eentje moet eten?”.  

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag je af wat jou ‘vol leven’ doet zijn en ga dat doen. 
Want de wereld heeft mensen nodig die ‘vol leven’ zijn.  

- Harold Thurman Whitman - 

2e positie 1e positie 
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De stappen van de Giraf 
 

 

 ‘Ik boodschap’ 
Wie een coöperatieve sfeer nastreeft, gebruikt een 'ik-boodschap'. Ik-boodschappen werken beter dan jij-

boodschappen, met name wanneer je iemand aanspreekt op zijn gedrag. 

Een jij-boodschap zegt: jij doet iets fout. Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. Een ik-

boodschap nodigt je gesprekspartner uit om begrip op te brengen voor jouw kant van de zaak en laat ook 

begrip zien voor de ander. 

Voorbeelden: 

Jij-boodschap: Jij praat te hard 

Ik-boodschap: Ik kan me niet concentreren als ik je hard hoor praten 

Jij-boodschap: Jij laat niet horen hoe het gaat. 

Ik-boodschap: Ik zou graag beter op de hoogte zijn van de voortgang. 

Jij-boodschap: Jij begint steeds over iets anders. 

Ik-boodschap: Ik vind het lastig om het over zoveel dingen tegelijk te hebben. 

Jij-boodschap: Jij geeft geen antwoord op mijn vraag. 

Ik-boodschap: Ik zit nog steeds met die vraag... 

Je zou kunnen zeggen dat het model van Geweldloos Communiceren een uitgebreide Ik boodschap (giraf) is 

en de valkuilen aangeeft van de Jij-boodschap (jakhals) 
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Geef eigen voorbeelden van ik en jij boodschappen 
 

 

 

 

De valkuilen van de Jakhals 

 

 

Het verschil tussen eigen gevoelens en schijngevoelens en behoeftes. 
 

Eigen gevoelens: Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gevoelens. (aan de kant van de oorzaak staan). 

 

Schijngevoelens: Ik heb het idee dat jij mij dit aan doet (aan de kant van het gevolg staan). 

 

Behoeftes: Ik heb op een diep niveau behoeftes en kan zelf voor de vervulling er van zorgen. 
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Welk lichaamsdeel van de Giraf hoort bij welke stap?  

Hoofd 

Waarnemen 

Hart 

Voelen 

Buik 

Behoeften 

Poten 

Opties voor 
actie 



 Je vermogens nog beter leren kennen, Vervolgcursus NLP - 75 - 

 

 

Gevoelens als je behoeften zijn vervuld 
 

Gevoelens bij onvervulde behoeften 
Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gevoelens  Ik heb het idee dat jij mij dit aandoet 

   
1. ademloos 24. angstig 47. bang 67. bedroefd  1. aangetast 22. hulpeloos 43. niet gewenst 

2. behaaglijk 25. beverig 48. bevreesd 68. bevredigd  2. aangevallen  23. in het nauw gedreven  44. verveeld 

3. bezield 26. blij 49. boos 69. bruisend  3. afgescheiden  24. in de steek gelaten  45. niet gezien  

4. chagrijnig 27. dankbaar 50. dolblij 70. doodsbang  4. afgewezen  25. ingelijfd  46. verwachtingsvol  

5. eenzaam 28. energiek 51. erkentelijk 71. futloos  5. bedreigd  26. jaloers  47. teleurgesteld  

6. geagiteerd 29. gefrustreerd 52. geïrriteerd 72. gekwetst  6. bedrogen  27. misbruikt  48. vervreemd  

7. gelukkig 30. gelukzalig 53. geprikkeld 73. geschokt  7. beschaamd  28. mishandeld  49. terneergeslagen  

8. geschrokken 31. gespannen 54. gevoelig 74. jolig  8. betrokken  29. vernederd 50. verwaarloosd  

9. kalm 32. levendig 55. koel 75. koud  9. bezorgd  30. opgelaten 51. op mijn nummer gezet 

10. kwaad 33. machteloos 56. melancholiek 76. miserabel  10. toegenegen 31. onveilig  52. niet serieus genomen 

11. moe 34. moedeloos 57. nieuwsgierig 77. nerveus  11. gedeprimeerd  32. verontwaardigd 53. neerbuigend behandeld 

12. onbehaaglijk 35. ongeduldig 58. zenuwachtig 78. ongelukkig  12. gehinderd  33. verraden 54. wantrouwig 

13. ongemakkelijk 36. onrustig 59. onstuimig 79. onthutst  13. geïnspireerd  34. netelig 55. onder druk gezet 

14. ontroerd 37. ontspannen 60. ontsteld 80. ontzet  14. geïntimideerd  35. overheerst 56. verdoofd 

15. onzeker 38. opgetogen 61. opgewekt 81. overstuur  15. gekweld  36. niet gehoord  57. onderbroken 

16. overweldigd 39. perplex 62. paniekerig 82. slaperig  16. gekwetst  37. overwerkt verslagen 58. onderdrukt 

17. smartelijk 40. somber 63. sprankelend 83. stil  17. gemanipuleerd  38. niet gesteund  59. ongerust 

18. teder 41. tevreden 64. treurig 84. triest  18. getergd  39. sceptisch  60. verkeerd begrepen 

19. trots 42. uitgelaten 65. uitgeput 85. verbaasd  19. getiranniseerd 40. versterkt 61. ontgoocheld 

20. zachtmoedig 43. zalig 66. verdrietig 86. verrukt  20. gewantrouwd  41. niet gewaardeerd  62. verlangend 

21. vurig 44. vervuld 67. verward 87. verwonderd  21. haatdragend 42. schuldig vertrouwd 63. gebruikt 

22. voldaan 45. vredig 68. vreugdevol 88. warm     

23. wanhopig 46. weemoedig 69. zelfvoldaan 89. zacht     
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Eigenheid 
 1.   Authenticiteit 

 
2.   Autonomie 

 
3.   Creativiteit 

 
4.   Integriteit 

 
5.   Zelfexpressie 

 
Emotioneel 
 
6.   Acceptatie 

 
7.   Bijdragen 

 
8.   Delen 

 
9.   Erkenning 

 
10.  Geruststelling 

 
11.  Mededogen 

 
12.  Nabijheid 

 
13.  Ondersteuning 

 
14.  Respect 

 
15.  Tederheid 

 
16.  Veiligheid 

 
17.  Verbinding 

 
18.  Vertrouwen 

 
19.  Warmte 

 
20.  Zekerheid 

 
21.  Zorg 

 

Fysiek 
 22.        Aanraking 

 23.        Bescherming 

 24.        Beschutting 

 25.        Beweging 

 26.        Licht 

 27.        Lucht 

 28.        Ruimte 

 29.        Rust 

 30.        Seksuele expressie 

 31.        Voedsel 

 32.        Water 

 Spel 
 33.        Humor 

 34.        Plezier 

 35.        Spelen 

   
   
   
   
   
   
 

Spirituele verbondenheid 
 

36.  Beschouwing 

 
37.  Betekenis 

 
38.  Eenheid 

 
39.  Harmonie 

 
40.  Heelheid 

 
41.  Helderheid 

 
42.  Inspiratie 

 
43.  Leren/groeien 

 
44.  Ordening 

 
45.  Schoonheid 

 
46.  Vervulling 

 
47.  (Innerlijke) vrede 

 
Vieren 
 48.  Vieren van het leven 

 
49.  Rouwen 

 

Behoeftes 

Ik heb op een diep niveau behoeftes en kan er zelf voor zorgen dat deze vervuld worden. 
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Oefening Op zoek naar de Giraffe in de 
Jakhals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakhalstaal= 

Metataal 

Meta-vraag Milton-uitspraak 

VERVORMINGEN 
1. Gedachtenlezen  

Weten hoe iemand over iets denkt  

Voorbeeld: "Jij wilt niet 

meewerken."  

 

Hoe weet je dat ik niet wil meewerken? 

Waar baseer je dat op? 

(Achterhaal bron van informatie) 

“Ik weet dat je wilt meewerken” 

Giraffetaal 1: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “Jij wilt niet meewerken” 

Gevoel: kwaad 

Behoefte: verbinding 

Verzoek: Wil je weten wat ik nodig heb om mee te werken? 

2. Oordelen zonder te zeggen wie 

er oordeelt. 

Voorbeeld: "De overheid is 

onbetrouwbaar ." 

Wie zegt dat?  

Volgens wie?  

(Verzamel bewijs:  Achterhaal wie er 

oordeelt) 

“Het is goed dat de overheid 

betrouwbaar is” 

Giraffetaal 2: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 

 
3. Oorzaak -gevolg (A>B) 

Wanneer oorzaak ten onrechte 

buiten de spreker geplaatst wordt  

Voorbeeld: "De regen maakt mij 

depressief 

 

Hoe komt het dat de regen er de oorzaak 

van is dat jij je depressief gaat voelen?  

Of vraag een tegenvoorbeeld... of Hoe 

precies doe ie dat? 

(Achterhaal keuze) 

“De regen maakt mij vrolijk.” 

Giraffetaal 3: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 
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4. Vergelijkingen 

Twee ervaringen worden uitgelegd als 

zijnde gelijk. 

Voorbeeld: "Als hij niet naar me kijkt 

houdt hij niet van me." 

 

Hoe betekent het feit dat hij niet naar 

je kijkt dat hij niet van je houdt? 

Heb je zelf ooit niet naar iemand 

gekeken terwijl je 

wel van hem hield?  

(Achterhaal vergelijkingen 

Vraag een tegenvoorbeeld) 

“Als ik naar je kijk weet je dat ik 

van je houd” 

Giraffetaal 4: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 
5. Vooronderstellingen 

Voorbeeld: "Als mijn baas wist hoe 

hard ik werk, zou hij dit niet doen."  

Drie vooronderstellingen:  

1. Ik werk hard  

2. Mijn baas weet niet dat ik hard werk. 

3. Mijn baas gedraagt zich op de een of 

andere manier. 

1. Hoe hard werk je?  

2. Hoe weet je dat hij het niet weet?  

3. Hoe gedraagt hij zich? 

(Omschrijf de werkwoorden en de 

keuzes. 

Achterhaal gedachten) 

“Als je dit doe, weet je hoe hard 

je werkt” 

Giraffetaal 5: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 
 

Jackhals = Metataal Meta-vraag Milton-uitspraak 

GENERALISATIES 
6. Algemene waarheden 

Alle, iedere, nooit, iedereen, 

niemand, enz. 

Voorbeeld: "Ik doe nooit iets goed." 

Nooit?  

Wat zou er gebeuren als je wel iets 

goed zou doen?  

(Achterhaal tegenvoorbeeld, effecten en 

resultaat/uitkomst) 

“Je kunt dat heel goed” 

Giraffetaal 6: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 
7. Algemene veronderstelling 

a. Noodzaak behoort, behoort niet, 

moet, moet niet, het is nodig 

Voorbeeld: "Ik mag niet vertellen 

waar het op staat!"  

b. Mogelijkheid of  

onmogelijkheid (kan/kan niet, 

zal/zal niet misschien/misschien 

niet, mogelijk onmogelijk).  

Voorbeeld: "Ik kan mijn werk niet 

loslaten." 

a. Wat zou er gebeuren als je het wel 

deed (wat zou er gebeuren als je het niet 

deed?)  

Of ook: "Of?", "Want?" 

(Achterhaal effecten uitkomst/resultaat) 

, b. Wat belet je? (Wat zou er gebeuren 

als je het deed?) 

(Achterhaal oorzaken) 

 

“Je mag vertellen wat je ervan 

vindt” 

 

 

 

 

“Ga even lekker relaxen om je 

werk los te laten” 

 

Giraffetaal 7: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 
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Jackhals = Metataal Meta-vraag Milton-uitspraak 

WEGLATINGEN 
8. Weglating van een werkwoord 

Proceswoorden, werkwoorden, 

waarvan zelfstandige 

naamwoorden zijn gemaakt 

Voorbeeld: "Zij moeten respect 

voor ons hebben." 

Hoe zou je gerespecteerd willen worden?  

Wie moeten ons respecteren? (Keer ze 

weer om in een proces.  

Achterhaal de weglating en specificeer 

het werkwoord.) 

“Je verdient respect.” 

Giraffetaal 8: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 

9. Niet gespecificeerde 

werkwoorden 

Voorbeeld: "Zij heeft mij 

afgewezen” 

Hoe heeft zij je precies afgewezen?  

Specificeer het werkwoord 

“Ik voelde mij verdrietig omdat ik 

dacht dat zij mij afwees” en “Ik 

voelde me blij toen ik mijn liefde 

kon tonen” 

Giraffetaal 9: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 

10. Simpele weglatingen  

a Simpele weglatingen  

Voorbeeld: "Ik voel mij niet op 

mijn gemak."  

a Waarover, over wie? 

(Achterhaal weglating) 

 

“Je kunt je op je gemak voelen” 

 

 

 

Giraffetaal 10: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 

b. Niet aangegeven over wie het 

gaat. Voorbeeld: "Ze luisteren niet 

naar mij." (Geen specifiek persoon 

of ding aangegeven).  

b. Wie luistert er precies niet naar jou? 

(Achterhaal over wie het gaat) 
“Jij kunt nu naar mij luisteren “ 

Giraffetaal 11: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 

c. Vergelijkende weglatingen  

Voorbeeld: "Hij is nog erger."  

(Goed, beter, best, minder, meest, 

minst erger, ergst). 

c. Erger dan wie? Erger dan, wat? 

Vergeleken met wie?.  

wat?  

(Achterhaal vergelijkende weglating) 

“Jij bent nog beter” 

Giraffetaal 12: 
Waarneming: ik hoor je zeggen: “ 

Gevoel:  

Behoefte:  

Verzoek: 
 



 

 
Je vermogens nog beter leren kennen, Vervolgcursus NLP - 80 - 

Ik weet iets goeds van jou… 
 

Zou niet de wereld beter zijn als iedereen die ik ontmoet zeggen zou: 

Ik weet iets goeds van jou en dan spontaan iets goeds zou doen…. 

 

Zou ’t niet fantastisch heerlijk zijn als elke handdruk zeggen zou 

-van harte en gemeend-: ik weet iets goeds van jou…. 

 

Zou niet het leven mooier zijn als men ’t goede steeds prijzen zou. 

Want werkelijk bij al het kwaad is er zoveel goeds in mij en jou…. 

 

Zou ’t niet een fijne houding zijn als iedereen zo denken zou: 

Jij weet een beetje goed van mij en ik, ik weet iets goeds van jou…! 

 

Georgia Nighways in 'Opgroeien in verbondenheid' 

 

 

Huiswerk week 9 
 

 

 

Schrijf deze week twee keer een situatie uit, in de vorm van de stappen van 

Verbindende Communicatie. Je kunt daarbij de oefening van de drie 

waarnemingsposities gebruiken. 

 

Voor mezelf (in de eerste positie):  

1. Wat neem ik waar?  

2. Wat voel ik?  

3. Welke behoefte is wel of niet vervuld? 

4. Welke opties heb ik om mijn behoefte te vervullen? 

5. Wat is mijn concrete verzoek of actie? 

 

Voor de ander (in de tweede positie) (met loslaten van je gevoelens en oordelen die je in de 1ste positie 

had en met het volle respect voor het wereldmodel van de ander) 

1. Wat neem ik (in jouw schoenen)  waar?  

2. Wat voel ik?  

3. Welke behoefte is wel of niet vervuld? 

4. Welke opties heb ik om mijn behoefte te vervullen? 

5. Wat is mijn concrete verzoek of actie? 

 

Op een afstand kijkend naar jullie beiden (in de derde positie) 

1. Wat neem ik waar van de beiden daar op een afstand?  

2. Wat denk ik dat zij beiden voelen?  

3. Welke behoefte van hen is wel of niet vervuld? 

4. Wat zou ik hen beiden adviseren? 

5. Wat is mijn concrete verzoek of actie? 

 

 

Welke inzichten krijg je door dit op te schrijven? 

Wat ga je hiermee doen? 
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Week-10 

17. Afronding van de cursus: 
Vervolg Geweldloze communicatie, in tabel giraffetaal invullen, conflict in stappen uitwerken 

Terugblik: Met welke NLP-technieken heb je het meeste kunnen doen? 

Evaluatie door middel van een sandwichfeedback 

Doelen: kijk nog eens naar je doelen. Wat heb je wel en wat heb je nog niet bereikt? Wat heb je wel 

bereikt wat niet in je doelen stond? 

Presentatie van het uitspreken van waardering met behulp van de stappen van de Giraffe die vertelt wat je 

in de komende tijd met de cursus gaat doen. 

Evaluatie,  

Certificaten 

18. Verder lezen (Boeken en websites) 
Mocht je wat willen lezen, dan kunnen wij de volgende boeken aanraden:  

1. “NLP voor Dummies, zet positieve gedachten om in positieve actie”. door Romilla Ready en Kate 

Burton, ISBN 9043010502 

2. “De bijzondere reis van een prikkel, een ander boek over Neurolinguïstisch Programmeren” 

door Bouke de Boer, ISBN 90-805903-1-2 (bestellen bij www.ntinlp.nl) 

3. “NLP en relaties” Paul Liekens,  prijs: € 4,95   Paperback Uitgeverij Ankh-Hermes | 2001 ISBN: 

9020200798 

4. “NLP en gezondheid” Yoka Brouwer,    prijs: € 13,39   Paperback Uitgeverij Ankh-Hermes 1996 

ISBN: 9020260081  

5. “NLP-gids voor optimaal functioneren, Neurolinguïstisch programmeren voor beginners” 

Joseph O’Connor, prijs: € 19,90 Paperback De Toorts B.V.  2002 ISBN: 9060206835  

6. “Essenties van NLP, sleutels tot persoonlijke verandering” Lucas Derks & Jaap Hollander 

prijs: € 42,95 Hardcover 720 Pagina’s  Servire 2003 ISBN: 9021598213  

7. “Het ABC van NLP” Yoka Brouwer & Dick Brouwer  Ankertje prijs:€ 4,95 Paperback | Uitgeverij 

Ankh-Hermes  2003 ISBN: 9020200771 

8. “Coaching met NLP, praktische psychologische instrumenten voor coaching in de moderne 

werkomgeving” Kerr, P. prijs: € 19,95 Hardcover 143 Pg Scriptum 2005 ISBN: 9055943975 

9. “Je ongekende vermogens, NLP de weg van excellentie” Anthony Robbins prijs: € 23,50 

Paperback 415 Pagina’s Servire 2005 ISBN: 9021588463 

10. “Het spel tussen bewuste en onderbewuste, werken met NLP” Paul Liekens prijs: € 15,90 

Paperback  Uitgeverij Ankh-Hermes 2003 ISBN: 9020250930 

11. “Opleiden, trainen en presenteren, gebaseerd op NLP-principes” Cobi Brouwer prijs: € 19,50 

Paperback Uitgeverij H. Nelissen 2005 ISBN: 9024413346 

12. “De excellente leerkracht, de fundamenten van zijn succes”. Ton Langelaan en Willem Plomp, 

ISBN 9024416604 

13. “De betovering van de taal, de neuro-linguïstische methode voor gedragsverandering Richard 

Bandler & John Grinder prijs:€ 24,00 Paperback  De Toorts B.V. 2003 ISBN: 9060203313 

14. “Mijn stem gaat met je mee …” Milton H. Erickson prijs: € 16,00 Paperback Uitg. Karnak 2005 

ISBN: 9063500416 

http://www.ntinlp.nl/
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=35383&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=12163&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=17263&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=17264&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=12163&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=12162&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=31418&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=45263&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=35383&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=12160&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=6940&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=6940&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=6941&Section=BOOK
http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayCreatorPageInformation-Start;sid=bcM78EhcQsI71AuGErYFx6iE9JykQ-qGYTc=?BOL_ARTIST_ID=20227&Section=BOOK
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15. “Bepaal zèlf je leeftijd” Boer de, Bouke - € 19,50 ISBN 90-805903-2-0  

16. “Onbewust leren” Erickson, Milton 19,50 ISBN 90-6350-054-8 

17. “Wordt je eigen mastercoach” Mabel van Dungen en Tim Koldijk, Andromeda, 2006 

18. “Ja maar wat als alles lukt? Berthold Gunster 

19. “Ja maar…Huh?!, de techniek van het omdenken” Berthold Gunster 

 

Websites: 
http://www.jeongekendevermogens.nl (met alle informatie over deze en alle andere vervolgcursussen en 
het Practitioner examen)  
http://nlp.pagina.nl/ 

http://www.ntinlp.nl/  

http://www.iepdoc.nl/  

http://www.nvnlp.nl/ 

http://www.nvc.com 

 

Mailadressen  
sytsemarlies@home.nl 

marliestjallingii@home.nl 

 

Telefoonnummers 
vaste tel. 038-4608461 
mobiele nummers: 0640030923 (Sytse),  
0623869715 (Marlies) 
Antwoorden: 
Het korporaalsviooltje: 
 
       F               i               g             u               r               e              

 
 
 
 
en 

      G           R           O           U           n         D 
 
 

Leef goed en de tijden zijn goed.  

Wij zijn de tijden. 

De tijden zijn wat wij er van maken.  
Augustinus (Filosoof en kerkvader 354 -450 n Chr.) 

http://www.jeongekendevermogens.nl/
http://nlp.pagina.nl/
http://www.ntinlp.nl/
http://www.iepdoc.nl/
http://www.nvnlp.nl/
http://www.nvc.com/
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