
Chunking 
 
Chunking is de techniek van het veranderen van abstractieniveau: van specifiek naar 
algemeen (en andersom), van concreet naar abstract (en andersom), van categorie naar 
voorbeelden (en andersom). Hoe werkt dat dan? 
Informatie is geordend in ‘chunks’ (brokken, stukken), zeg maar ‘eenheden’. Nu zijn 
informatie-eenheden altijd met elkaar verbonden in een netwerk van betekenissen en 
betekenisrelaties via associaties. Wil je weten hoe een deel van het netwerk eruit ziet bij jou? 
Lees dan terug wat je bij ‘kennismaken met chunking’ hebt opgeschreven. In deze oefening 
ging je uit van de chunk ‘geld’. Via associatie kwam je op minstens 20 andere chunks die ook 
nog eens in een bepaalde relatie staan tot ‘geld’. Dat is een concreet voorbeeld van een 
netwerk. 

 
In NLP maken we onderscheid van drie manieren om 
te chunken.  

1. Up chunken 
Vrij vertaald betekent het omhoog gaan, van 
concretere naar abstractere niveaus. 
 

2. Down chunken 
Het omlaag gaan, van abstractere naar concretere 
niveaus. 
 

3. Lateraal chunken 
Lateraal is gelijk aan, parallel, ter zijde, in de zelfde lijn 
of een zelfde voorbeeld van. Het abstractieniveau blijft 
gelijk. 
 

Door verandering van abstractieniveau verschaf je jezelf de mogelijkheid om details te 
vragen (down chunken), of juist naar een groter geheel te gaan (up chunken). Lateraal 
chuncken zet je in als je meer van het zelfde te weten wilt komen. 
 
Wat staat er in de NLP-encyclopedie? 

 
De term ‘chunking’ verwijst naar het herschikken van ervaringen in kleinere en grotere 
stukken. Chunking up gaat over het bewegen naar een algemener en abstracter 
informatieniveau. Bijvoorbeeld: auto’s, treinen, vliegtuigen en boten zijn voorbeelden van 
‘transportmiddelen’. Oftewel: transportmiddelen is een upchunk van auto’s, 
treinen,vliegtuigen en boten. Chunking down gaat over het bewegen naar een specifieker en 
concreter informatieniveau. Bijvoorbeeld: een auto bestaat uit onderdelen als remmen, 
wielen, motor, versnelling. Deze woorden zijn allemaal downchunks van het woord auto. 
Chunking laterally gaat over andere voorbeelden op hetzelfde informatieniveau. Wat zouden 
laterale chunks kunnen zijn van auto rijden? Bijvoorbeeld: paardrijden, fietsen, varen.  
Chunking gaat over hoe een persoon zijn aandacht gebruikt. Iedere persoon neemt een 
bepaalde situatie op eigen wijze waar, met een eigen voorkeur voor details en voor 
algemeenheden. Interpretatieverschillen en miscommunicatie ontstaan vaak omdat mensen 
vanuit een andere voorkeur voor informatiegrootte (chunk size) waarnemen. Enkele 
voorbeelden. Als je meer realistisch wilt denken, is het handiger om in downchunks te 
denken. Als je wilt brainstormen, kunnen teveel downchunks zorgen voor ‘door de bomen het 
bos niet meer zien’. Bij brainstormen gaat het er juist om te blijven denken vanuit het groter 
geheel. Een ander voorbeeld. Kritische opmerkingen zoals: “Dat kan toch nooit werken” of 
“Dat zal toch nooit lukken” zijn zulke hoge upchunks die de aandacht weghalen van het 
concrete idee.      
 



Hoe chunk je? 
In een gesprek kun je de chunkgrootte veranderen door middel van vragen. Daarom 
onderscheiden we drie soorten vragen:  
 
Upchunk-vragen leiden naar een groter verband, het geheel of binnen coaching naar het 
probleem achter het probleem. Voorbeelden van upchunk-vragen zijn: “Waar leidt dit naar 
toe? Wat betekent dit voor jou? Wat geeft dit jou? Waarom is dit belangrijk voor jou? Wat is 
het idee erachter? Wat denk je dan als dat gebeurt? Waar komt dit uit voort? Waar is dit dan 
een voorbeeld van? Waar is dit het effect van?” 
 
Downchunk-vragen leiden naar specificering en concretisering. Een voorbeeld van 
downchunk-vragen zijn alle vragen die we al hebben leren stellen bij het concreet maken van 
een doel in een outcome. Binnen NLP wordt in het kader van specificering of concretisering 
ook gebruik gemaakt van het zogenaamde Metamodel. Het Metamodel is een verzameling 
taalpatronen met bijbehorende vragen, bedoeld om verbale weergaven van de wereld weer 
te verbinden met de zintuiglijke waarneming waarop ze zijn gebaseerd.  
 
Laterale chunkvragen leiden naar meer voorbeelden van hetzelfde.  

       
Wanneer mensen enkel globale uitspraken doen, dan is het van belang dat de coach in staat 
is om te kunnen downchunken: waar gaat het precies om? 
 

Als de coachee vage, abstracte antwoorden geeft: 

.................. Wat precies bedoel je hiermee? 

.................. Maak het eens concreet! 

.................. Geef hier eens een voorbeeld van! 

.................. Wat gebeurde er nu precies? 

 

Wanneer mensen enkel details noemen en niet naar de essentie gaan, dan is het van belang 
dat de coach in staat is om te kunnen upchunken: Wat is het probleem achter het probleem? 

 

Als de coachee te concreet blijft, in details blijft steken: 

.................  Wat is nog belangrijker voor je? 

.................  Wat levert dit je op? 

.................  Wat krijg je dan? 

.................  Wat kun je dan bereiken? 

 

 



Coachkader: Sandwichfeedback 
 
Er zijn verschillende vormen van feedback. Zie hiervoor bijvoorbeeld het boek De NLP-coach 
als inspirator waarin het geven van complimenten, interactiefeedback en sandwichfeedback 
onderscheiden worden.  
 De sandwichfeedback heeft zich in de praktijk bewezen en bestaat uit drie elementen. Het 
bestaat allereerst uit een compliment: het benadrukt wat de ontvanger goed gedaan heeft. 
Ten tweede bevat de sandwichfeedback een uitdaging: waarin kan de ontvanger nog meer 
groeien?  
Ten slotte geeft het richting aan toekomstig gedrag en biedt het 
perspectief dat je als volgt kunt omschrijven blijf X vooral doen en 
verbeter Y waardoor je het doel bereikt.  Sandwichfeedback ziet er 
als volgt uit: 
-   Wat heb je goed gedaan? 
-   Wat kun je verbeteren?  
-   Wat kun je vanaf nu het beste doen? 
 
Wat heb je goed gedaan? 
De feedbackgever opent met complimenten voor de ontvanger. Hier worden de sterke 
punten benadrukt en kwaliteiten in het gedrag benoemd Het voordeel van deze opening is 
dat de ontvanger de feedback als positief zal ervaren en zich open zal stellen voor de 
feedback. Wanneer we met verbeterpunten zouden openen, lopen we het risico dat de 
ontvanger de feedback als kritiek ervaart en zich gaat afsluiten voor de ‘kritiek’. Door met 
een compliment te openen, leggen we daarmee ook de relatie tussen de coach die de 
feedback geeft en de ontvanger. De coach zegt impliciet: ‘ik heb jou waargenomen en vind 
deze aspecten van jouw actie goed, ik geloof in jou’. 
 
Wat kun je verbeteren? 
Nadat de ontvanger eerst de complimenten heeft gehoord, kan de coach de verbeterpunten 
geven. Dit is het beleg van de sandwich. Wanneer de sandwich een broodje kruidenkaas is, 
dan is dit de kruidenkaas. De coach wil de ontvanger uitdagen tot groei. Besef dat we deze 
feedback enkel geven wanneer we verwachten dat de ontvanger iets met die verbeterpunten 
kan. Wanneer we niet in de ander geloven, dan hoeven we ook geen verbeterpunten te 
geven. Omdat de coach eerst een kwaliteit genoemd heeft, is het voor de ontvanger 
makkelijker om deze verbeterpunten op te nemen. Negatieve feedback is niet altijd 
acceptabel voor ons onderbewuste of wordt door ons onderbewuste afgewezen. Negatieve 
feedback die als een sandwich is geplaatst tussen twee positieve statements in, is 
acceptabeler om op te nemen in het onderbewuste en kan in het algemeen beter omgezet 
worden in gedrag, waardoor optimaal leren plaatsvindt.  
  

Wat kun je vanaf nu het beste doen? 
De ontvanger heeft de feedback over z´n gedrag 
waargenomen, de sterke punten en de verbeterpunten. 
Nu geeft de coach een perspectief voor de toekomst door 
een positieve samenvatting te geven van de gehele 
sandwich. Hierin worden de twee voorgaande aspecten 
geïntegreerd en gericht naar de toekomst. Dus: X deed je 
heel goed en Y kun je verbeteren. Wanneer je in het 
vervolg X blijft doen en Y nu op deze manier gaat doen, 
dan zul je zien dat het daardoor goed gaat. De feedback 
wordt afgerond met een korte samenvatting en een 

uitnodigende beweging in de richting van de toekomst. 
 
  



Coach-Kader 
 
Er wordt in deze tijd enorm veel gesproken en geschreven over coaching. Het is de hoogste 
tijd eens stil te staan bij wat wij onder coaching verstaan. Wat is coaching? Coaching kan 
omschreven worden als het vrijmaken van potentiële kwaliteiten waardoor doelen 
bereikt kunnen worden. Timothy Gallway, een expert in onderwijs en sport, schreef 
hierover in zijn bestsellerThe inner game of tennis: coaching is iemands potentiële 
kwaliteiten vrijmaken zodat die persoon zo goed mogelijk presteert. Coaching leidt tot een 
nieuw bewustzijn, bewustwording leidt tot bekrachtigende overtuigingen die leiden tot het 
ontwikkelen van vermogens en vaardigheden die het gedrag in een bepaalde omgeving 
sturen. Dit geeft mensen uiteindelijk keuzevrijheid, zelfrespect en zelfbewustzijn. Een coach 
zet een duidelijk ‘Coach-Kader’ neer. Elk gedrag is contextafhankelijk en elke relatie is ook 
contextafhankelijk. Het is van belang dat jij een eigen coach-kader hebt en bewust bent van 
je eigen rol. 
  
• Waarom wil jij een coach zijn? Wat drijft jou? 
• Wat voor coach wil jij zijn? 
• Waarom wil je werken met andere mensen?  
• Welke bekrachtigende overtuigingen heb je over jezelf als coach? 
• Wat heb je mensen te bieden? Welke kwaliteiten en talenten? 
• Wat wil jij uitstralen? 
• Hoe kijk jij naar mensen en hun gedrag? 
• In welke omgeving(en) wil jij graag werken als coach? 
• Wat is je visie op onze samenleving?  
• Waar gaat het jou om?  
• Wat is de meerwaarde die jij hebt voor anderen? 
• Wat zijn belangrijke waarden voor jou? 
• Wie ben je als je iemand coacht? 
• Wat is een goede coach? 
 
Maak jouw Coachkader, we ondersteunen je graag met onderstaand rijtje: 
 

1. Je maakt altijd eerst rapport met je coachee. 
Je stemt af op de ander, met name op elementair lichaamsniveau, waardoor je 
beiden het gevoel hebt dat ‘het klikt’. Een ezelsbruggetje dat je kunt gebruiken 
wanneer  je de ander wilt laten merken dat je je op je gemakt voelt is SOFTEN 
waarbij de letters staan voor: 
 
Smile   - glimlach 
Open posture  - open houding 
Forward lean  - leun naar voren 
Touch   - raak aan 
Eye contact  - oogcontact 
Nod    - knik 

 
Misschien komt het wat gekunsteld over, maar SOFTEN werkt echt. Als je uiterlijk 
een goed gevoel laat blijken, voel je het zelf ook. 
 

2. Je stapt in je coachkader en brengt eenvoudige kaders aan.  
Belangrijk is dat je meteen in je eigen coachkader stapt. Dat betekent dat je: 
- neutrale getuige bent in plaats van aanklager, redder of slachtoffer 
- kalibreert in plaats van gedachten leest (mindreading) 
- gericht bent op de ander (sorting by other) in plaats van gericht op jezelf  



- (sorting by self) vanuit een nieuwsgierige houding 
- veiligheid creëert 
- de ander laat werken. 
 
Daarnaast breng je als coach kaders aan in het gesprek, zoals: 
- een overzichtkader (wat gaan we in grote lijnen doen?) 
- een tijdskader (hoe lang werken we?) 
- een doelkader (wat is het doel?) 
- een ‘ruis’kader (hoe gaan we met ruis en verstoringen om?)  
 

3. Je voert een verkenning of intake uit vanuit je coachkader.  
Met behulp van het coachmodel breng je in kaart: 
- wat de gewenste situatie is 
- wat de huidige situatie is 
- wat de hindernis is 
- welke de hulpbronnen zijn. 
De intake leidt tot inzicht en bewustwording.  
 

4. Je voert een interventie uit die aansluit bij de intake.  
Eenvoudige interventies zijn: 
- bekrachtigende stemming oproepen door van doel naar outcome te gaan 
- herkaderen met behulp van vooronderstellingen. 
De interventie leidt tot andere, (nieuwe) keuzemogelijkheden en meer autonomie.  
 

5. Je stimuleert de integratie om de coachee in beweging te krijgen. 
Uiteindelijk wil je als coach dat de coachee in beweging komt. Daarom reflecteer je 
op de sessie, vraag je naar actiepunten en de eerste stap, en vraag je feedback aan 
je inbrenger: 
- Wat heeft deze sessie je gebracht? 
- Wat ga je nu doen? 
- Wat wordt je eerste stap? 
- Welke feedback heb je nog voor mij? 
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De neurologische niveaus 
Het model van de neurologische niveaus is een belangrijk NLP fundament. Robert Dilts heeft 
het model ‘neurologische niveaus’ ontwikkeld naar het voorbeeld van het werk van Gregory 
Bateson. Bateson werkte met de systeemtheorie en onderzocht het fenomeen van 
‘natuurlijke hiërarchie’ binnen leerprocessen, communicatie en veranderingsprocessen. 
Oftewel: welke processen sturen lager gelegen processen aan en hoe beïnvloeden al die 
lagen elkaar? Robert Dilts heeft dit hiërarchische principe vormgegeven in de neurologische 
niveaus van verandering, wat nu een van de bekendste modellen uit het systeemdenken is. 
Binnen NLP hebben de neurologische niveaus een voorname plaats ingenomen. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De neurologische niveaus behandelen zes niveaus. Volgens Robert Dilts heet het model de 
neurologische niveaus omdat verschillende logische niveaus een uiting van neurologische 
ordening zijn. Bateson ontdekte dat een verandering op een hoger niveau meteen effecten 
heeft op de niveaus daaronder. Als een hoger niveau verandert, dan veranderen de lagere 
niveaus automatisch mee. Een probleem speelt meestal op een ander niveau dan het 
ingebracht wordt; de oplossing ligt meestal op een hoger niveau. Elk niveau heeft een 
toenemende grotere invloed dan het niveau daaronder.  
 
Hieronder lichten we de zes niveaus toe. 
 

 Omgeving. Wij mensen zijn altijd ergens, in een bepaalde omgeving. De vragen die 
bij dit niveau horen zijn: in welke omgeving, met wie, waar, wanneer speelt X zich af? 
X staat bijvoorbeeld voor ‘de huidige situatie’ van een klant.  
 

 Gedrag. In die omgeving laten we gedrag zien. De omgeving heeft invloed op het 
gedrag dat  we laten zien en horen en voor anderen dus waarneembaar is. De 
vragen bij dit niveau: wat doe je dan? Welk gedrag laat je zien en horen? Stel dat ik 
in die omgeving bij jou zou zijn, wat zou ik dan zien aan jou? Wat zou ik horen van 
jou? 
 

 Vermogens. Ons gedrag komt voort uit onze vermogens, onze talenten en 
kwaliteiten. Als zingen een vermogen van je is, zal dat zangvermogen je gedrag 
aansturen. Als kritisch luisteren een vermogen van je is, dan zal dat vermogen je 
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gedrag aansturen. De vragen bij dit niveau: wat kun je dan? Welke vermogens heb je 
dan? Welke kwaliteiten zet je dan in? Louter aanleren van gedrag (niveau 2) biedt 
geen garantie tot leren. De cognitieve strategieën leren je HOE gedrag te selecteren. 
Zij bepalen of iemand werkelijk de noodzakelijke vermogens ontwikkelt om het 
aangeleerde duurzaam en elegant toe te passen. Dilts noemt ‘emoties’ een 
bijzondere categorie ‘vermogens’. Ons gedrag wordt soms rechtstreeks beïnvloed 
door onze emoties. Een plotseling opkomende emotie zal meteen ons gedrag 
veranderen. 
 

 Overtuigen en waarden. Onze vermogens worden aangestuurd door onze 
overtuigingen, dat waar wij in geloven. Als ik geloof dat ik kan dansen, zal ik dit 
vermogen eerder ontwikkelen dan als ik geloof dat ik dat niet kan. Als ik bij een 
examen denk “Het gaat mij nooit lukken”, dan genereert deze overtuiging de emotie 
angst waardoor mijn gedrag (mogelijk) beïnvloed wordt.  Vragen bij dit niveau: wat 
geloof je dan? Wat moet waar zijn voor jou dat je zo denkt, voelt en handelt? Welke 
overtuigingen heb je dan?  
Dilts noemt op dit niveau ook de waarden die voor onze intrinsieke motivatie zorgen. 
Onze overtuigingen ontstaan rondom onze waarden, dat wat wij belangrijk vinden in 
ons leven en wat wij voor waar houden.  
 

 Identiteit. Al onze waarden tezamen raken misschien enigszins onze identiteit, onze 
ik. Identiteit betreft het zelfgevoel van mensen en speelt zich af in het hart, in de kern 
van een individu. Het is vaak moeilijk om een identiteit precies te definiëren. Het is 
abstracter dan overtuigingen. Het betreft het diepste niveau van opname van 
informatie, verantwoordelijkheid voor het geleerde en de bereidheid om het geleerde 
om te zetten in handelen. De centrale vraag is: wie ben ik? Deze vraag is moeilijk te 
beantwoorden en daarom gebruiken we vaak een metafoor op dit niveau.  
 

 Spiritualiteit. Het hoogste niveau is dat van spiritualiteit. Wat maakt dat jij en ik 
gekozen hebben voor datgene wat wij nu doen? Welke bijdrage lever je aan een 
groter geheel? Missie, of spiritualiteit, is het hoogste en dus meest abstracte niveau. 
De spiritualiteit is groter dan mijn identiteit, dus groter dan mijzelf. Het geeft de 
verbinding aan tussen mijzelf en het universum, het grotere geheel waar ik deel van 
uit maak. Op dit niveau vorm ik mijn missie. Een abstracte weergave die richting geeft 
aan mijn identiteit, overtuigingen, waarden en doelen. Daaruit ontstaan de zichtbare 
niveaus vermogens en gedrag. 
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De vier Grondplaten: Het NLP coachmodel 
NLP komt oorspronkelijk voort uit de therapeutische hoek als instrument om mensen te 
helpen bij het creëren van verandering en groei in hun leven. Het coachmodel bevat de 
basisstappen van elk veranderingsproces en is het derde fundament dat wij hanteren. Het 
coachmodel is de basis voor een intakegesprek en is eveneens een belangrijk hulpmiddel 
om het evaluatiegesprek goed af te ronden. Het coachmodel wordt ook wel weergegeven als 
een weg van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Hindernissen verstoren de weg 
naar het doel. Hulpbronnen versterken de weg naar het doel toe, ze maken het bereiken van 
het doel mogelijk. 
 
Vier posities  
Het coachmodel kent vier posities: 
 
1. De gewenste situatie Een doelomschrijving, datgene wat de coachee wil bereiken, 

het doel.  
 
2. De huidige situatie De objectieve en subjectieve weergave van de huidige 

werkelijkheid, datgene wat er nu aan de hand is en tevens 
datgene wat de coachee beleeft in het hier en nu. 

 
3. De hindernissen De belemmeringen, blokkades of weerstanden die de coachee 

ervaart.  
 
4. De hulpbronnen Interne en externe voorzieningen, kwaliteiten, vermogens, van 

fysieke, mentale en emotionele aard die voor een verandering 
in de beleving zorgen. 

 

Tijdens het spelen van het spel legt de coach vier losse kaartjes op de grond leggen die de 
vier coachposities aangeven. Zo komt de coachee al meteen in actie, omdat hij van het ene 
kaartje naar het andere loopt. Deze daadwerkelijke actie geeft de coachee vaak een groter 
gevoel van motivatie om zijn doel te bereiken. De weg van huidige situatie naar een 
gewenste situatie is een pad langs hindernissen die je met hulpbronnen kunt neutraliseren. 
Deze oefening laat je kennismaken met de vier coachposities en het pad van huidige naar 
gewenste situatie.  
 

             

Gewenste 
situatie

Hulpbronnen

Huidige
situatie

Hindernissen

1) Wat wil ik bereiken?

4) Wat heb ik nodig?

2) Waar ben ik nu?

3) Wat houdt mij tegen?
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Het NLP-communicatiemodel 
Bekijk de afbeelding hieronder van het communicatiemodel. De toelichting vind je op de 
volgende bladzijde en komt uit het boek De NLP-coach als inspirator.  
 
Wat vertelt dit model? 
NLP heeft een eigen kijk op hoe menselijk gedrag tot stand komt. Deze visies zijn door 
Bandler en Grinder weergegeven in het communicatiemodel. Dit model geeft je inzicht in de 
vraag: waarom doe ik wat ik doe?  
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1. WAARNEMING: Prikkels 
Laten we starten bij datgene wat we zintuiglijk gesproken waarnemen. We verwerken 
voortdurend enorm veel zintuiglijke prikkels. We zien, horen, ruiken, voelen en proeven. 
Onderzoek van onder andere de beroemde Hongaarse hoogleraar  psychologie 
Csikszentmihalyi heeft uitgewezen dat we per seconde 1½ miljoen zintuiglijke prikkels, of 
stukjes informatie verwerken. We kunnen deze prikkels niet allemaal tegelijkertijd bewust 
waarnemen. Gelukkig maar, want we zouden helemaal gek worden van al die 
waarnemingen. Om ons bewust te kunnen worden van één prikkel, moeten we als het ware 
al onze aandacht erop richten.  
Bijvoorbeeld: Ga eens met je aandacht naar je linkervoet in je schoen. Wat voel je daar? Het 
is mogelijk dat je temperatuur voelt of tintelingen gewaar wordt, maar het kan ook zijn dat je 
plekjes voelt waar de schoen meer drukt of knelt. Al deze sensaties zijn voelbaar, maar niet 
altijd. Waarschijnlijk was je je niet bewust van al deze zintuiglijke prikkels toen je net zeer 
geïnteresseerd aan het lezen was. Er is dus een verschil tussen bewust waarnemen en 
onbewust waarnemen.  
 
2. FILTERS 
Onderzoek van George Miller (1956) heeft uitgewezen dat wij bewust maar zeer beperkt 
kunnen waarnemen. Per seconde is het mogelijk om 5 - 9 zintuiglijke waarnemingen bewust 
waar te nemen (de beroemde 7 plus of min 2-regel). Dat betekent dus dat we allemaal wel 
heel erg veel wegfilteren en ons een heleboel zintuiglijke prikkels gewoonweg niet bewust 
worden. Je kunt de werkelijkheid dus niet volledig bewust waarnemen! Je kunt je slechts 
bewust worden van een heel klein deel van alles wat je kunt waarnemen. 
Het is dus niet zo dat datgene wat jij ziet en hoort door iedereen gezien en gehoord wordt. In 
onze waarneming laten we dus meer weg dan dat we bewust worden. Toch gaan we er 
allemaal  heel vaak vanuit dat de ander hetzelfde heeft waargenomen als wij.. Een mooi 
voorbeeld hiervan betreft een onderzoek naar getuigenverklaringen van verkeersongevallen. 
Mensen die menen het ongeluk te hebben gezien, blijken verschillende verklaringen af te 
leggen over de toedracht van het ongeval. Hoe is dit te verklaren?  
 
Selectieproces 
Het proces van filteren is hierbij bijzonder interessant. Alle informatie die binnenkomt wordt 
geselecteerd en gefilterd voordat we beseffen wat we waarnemen. Dus voordat je je bewust  
bent wat je waarneemt, is het al gefilterd. 
Wat betekent dit? Om alle informatie te kunnen verwerken is er een selectieproces 
werkzaam. De wijze waarop dit selectieproces werkt is als volgt. De informatie die 
binnenkomt, gaat via de zenuwbanen naar onze hersenen. In onze hersenen wordt de 
informatie geordend, gecodeerd en krijgt ze betekenis. Dit proces van ordenen verloopt op 
drie manieren: 
 

1. Generaliseren 
Onbewust gaan we zintuiglijke prikkels veralgemeniseren. We proberen prikkels 
te bundelen en in een kader te plaatsen. Je rijdt bijvoorbeeld op straat en je krijgt 
allerlei prikkels te verwerken. Je ziet auto’s van verschillende merken, kleur en 
grootte, je hoort allerlei geluiden van mensen, auto’s, brommers, motoren, je ziet 
voetgangers in allerlei soorten en maten. Je komt thuis en je zegt: “Het was druk, 
er was veel verkeer”. Als je werkelijk zou gaan vertellen wat je allemaal hebt 
gezien en gehoord en anderszins hebt waargenomen, zou je uren nodig hebben. 
We filteren veel informatie dan ook weg door te generaliseren. 
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2. Vervormen 
Wat je meent waar te nemen is vaak niet wat het werkelijk is. Denk 
bijvoorbeeld aan goochelaars. Zij misleiden je waar je bij bent! Of 
wellicht heb je het wel eens meegemaakt dat je op de stoep een of 
ander beest zag liggen dat bij nader inzien een takje bleek te zijn? 
Zo vervormen we de werkelijkheid.  

 
3. Weglaten 

Wat je niet interesseert of op dat moment voor jou even niet 
belangrijk is, wordt niet bewust geregistreerd. Bijvoorbeeld. Je beste 
vriend koopt een nieuwe rode auto. Voorheen zag je dit type auto 
met die rode kleur niet echt maar vanaf dat moment valt dit type met 
die kleur je wel op. 

 
3. INTERNE REPRESENTATIE: Betekenis 
De zintuiglijke prikkels komen bij je binnen en krijgen betekenis op basis van je eigen filters.  
Je kunt iets alleen maar waarnemen en er een betekenis aan geven door de verbinding die 
je legt met je eigen referentiekader. Je referentiekader bestaat uit al je ervaringen, 
overtuigingen, waarden, herinneringen, kennis, belevingen. Je referentiekader bepaalt hoe je 
betekenis geeft aan de zintuiglijke prikkels. Datgene wat jij waarneemt is dus niet dé 
werkelijkheid maar slechts jouw werkelijkheid. Dus vóórdat jij je bewust wordt van wat je 
waarneemt, is je waarneming al gecodeerd door je filters. 
Op basis van je filters geef je dus betekenis aan datgene wat je zintuiglijk waarneemt. Dat wil 
dus zeggen dat je ervaringen, herinneringen, overtuigingen, waarden, besluiten die je ooit 
genomen hebt, de energie die je op een bepaald moment hebt, je geconditioneerde 
denkprocessen, direct bepalen hoe jij denkt. 
 
4. STEMMING & FYSIOLOGIE 
Het zal je niet verbazen dat je gedachten bepalend zijn voor de gevoelens die je hebt of 
krijgt. Uit jouw eigen interne representatie van de werkelijkheid ontstaat een stemming. De 
stemming ontstaat nooit uit de externe gebeurtenis maar altijd uit de betekenis die je aan die 
externe gebeurtenis geeft. Stemming en fysiologie gaan hand in hand. Uit je stemming komt 
een fysiologie (lichaamshouding) voort. 
 
5. GEDRAG 
Je stemming en fysiologie bepalen vervolgens je gedrag. Stemming stuurt gedrag! Denken 
beïnvloedt voelen, en voelen is onlosmakelijk verbonden met doen. Het communicatiemodel 
beschrijft de route van waarneming tot gedrag, oftewel; waarom doen mensen wat ze doen? 
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Non Verbaal  
 
A.  Zintuigsystemen (representatiesystemen) 
 
Waarnemen doen we met onze zintuigen. We kunnen zien, horen, voelen, ruiken en 
proeven. We kunnen nooit alles waarnemen wat er tegelijkertijd aan informatie op ons 
afkomt. Gemiddeld kunnen wij in ons korte termijngeheugen 7 eenheden aan informatie 
tegelijkertijd verwerken, terwijl er meer dan een miljoen informatie-eenheden waar te nemen 
zijn. Dus zijn we gedwongen om een keuze te maken. We noemen dat “selectieve 
perceptie”. Als we alles zouden waarnemen, zouden we letterlijk “gek” worden. De keuze 
(informatieselectie) maken we onbewust. We filteren onbewust de informatie. Sommige 
mensen zijn vooral visueel ingesteld en zien allerlei details, terwijl anderen voornamelijk 
grote lijnen zien. Auditieve mensen horen een veelheid aan verschillende geluiden en 
kinesthetische mensen voelen vooral de atmosfeer, de temperatuur en materialen waar ze 
op zitten e.d. 
 
Wat zijn representatiesystemen? 
Representatiesystemen verwijst naar het neurologische mechanisme dat achter onze vijf 
zintuigen ligt. Er zijn vijf representatiesystemen, ook wel zintuigsystemen genoemd: 

 Visueel (het zicht) 

 Auditief (de gehoor) 

 Kinesthetisch (de tast) 

 Olfactorisch (de geur) 

 Gustatorisch (de smaak) 
 
 
Primair systeem 
Het primaire representatiesysteem is het favoriete representatiesysteem dat iemand heeft. 
Je kunt het herkennen aan de frequentie van de oogbewegingen, het gebruik van de 
predikaten (proceswoorden) en de lichaamshouding.  
Iemand die vooral iets koopt ‘omdat het er mooi uitziet’, gebruikt een visueel representatie-
systeem.  
Iemand die iets doet met daarbij de woorden ‘mijn gevoel is goed’, gebruikt een kinesthetisch 
representatiesysteem. 
 
Meer dan 2500 jaar geleden definieerde Aristoteles de vijf zintuigen als de bouwstenen van 
onze ervaring. Al onze ervaringen bestaan uit beelden, geluiden, gevoelens, geuren en 
smaken. Een bijzondere categorie geluiden vormen de woorden waarmee we met onszelf 
spreken (de zogenaamde ‘zelfspraak’) dat in NLP wordt aangeduid als 

 Auditief digitaal 
 
Dat is het zesde representatiesysteem. NLP gelooft dat ieder mens geboren wordt met het 
vermogen om zijn zintuigsystemen te ontwikkelen. Veel NLP-technieken zijn er daarom op 
gericht om de representatiesystemen bij een klant te optimaliseren, waardoor hij/zij meer 
gaat zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Dat kun je letterlijk nemen, maar vooral ook 
figuurlijk: dat de klant  ervaringen uit het verleden anders gaat zien, horen en voelen.   
 
 
Hoe herken je representatiesystemen? 
Er zijn verschillende manieren om voorkeuren in iemands representatiesystemen te 
herkennen.  
 



 
Visueel 
Mensen met een sterk visueel representatiesysteem staan of zitten met hun hoofd 
rechtop/omhoog en met hun ogen naar boven. Visuele mensen bewegen met snelle, 
krachtige bewegingen, lopen meestal snel, met hun hoofd omhoog. Ze ademen veelal over 
de toppen van hun longen. Op een stoel zitten ze meestal naar voren of op het puntje van de 
stoel. Ze vinden herinnering door beelden te zien en zijn minder gericht op geluiden en 
woorden. Ze hebben moeite met verbale instructie aangezien hun gedachten met beelden 
aan de haal kunnen gaan. Visuele mensen willen graag weten hoe zaken eruit ZIEN.  
Voorbeeldzin: “Als ik jou op een aantrekkelijke manier kon laten zien hoe je ... kunt bereiken, 
dan zou je er op z'n minst toch naar kijken, of niet? Als dit er volgens jou goed uit ziet, dan 
gaan we verder en focussen we ons op hetgeen we hier voor ons zien.” 
 
Auditief 
Auditieve mensen bewegen hun ogen veelal zijwaarts en ademen vanuit het midden van hun 
borst. Ze spreken veel tegen zichzelf (soms bewegen hun lippen mee wanneer ze tegen 
zichzelf praten) en zijn snel afgeleid door geluiden. Ze kunnen woorden vaak letterlijk terug 
vertellen zoals ze die gehoord hebben. Ze leren door te luisteren, houden van muziek en 
telefoongesprekken. Auditieve mensen bewegen minder snel en opvallend dan visuele 
mensen. Ze HOREN graag of ze het goed doen en krijgen graag verbale respons (woorden 
en geluiden): “Wat vind je ervan..?” Ze zijn snel afgeleid door omgevingsgeluid. Ze kunnen 
woorden vaak letterlijk teruggeven en leren vooral door te luisteren. De stemtoon en 
woorden die mensen zeggen zijn belangrijk.  
Voorbeeldzin: “Als ik jou zou vertellen op welke manier jij ... kunt bereiken, dan zou je dat op 
z'n minst willen horen, of niet? Als dit voor jou goed klinkt, dan zullen we er verder over 
praten.” 
 
Kinesthetisch 
Mensen die kinesthetisch zijn, ademen veelal diep; wat te zien is aan het op en neer gaan 
van hun buik. Ze lopen vaak langzaam met geleidelijke bewegingen en praten ook héél 
langzaam. Ze reageren op een fysieke manier, door mensen aan te raken en voelen andere 
mensen aan. Ze staan dichter bij andere mensen dan visuele mensen. Kinesthetische 
mensen hoeven niet altijd te praten om andere mensen te begrijpen, ze voelen of iets goed 
zit. Ze weten of iets goed is; wanneer het goed VOELT. Ze herinneren dingen door er nog 
eens doorheen te lopen, ze kunnen ervaringen fysiek opnieuw beleven. 
Voorbeeldzin: “Als ik jou een concrete manier zou aanreiken waarop jij... zou kunnen 
bereiken, daar zou jij wel iets voor voelen, of niet? Als dit goed voelt voor je, dan kunnen we 
de volgende stappen aanpakken en die ook ervaren.”  
 
Auditief digitaal 
Met digitaal wordt bedoeld: innerlijke dialoog. Deze mensen spreken veel tegen zichzelf. Het 
verschil met auditief (tonaal) en digitaal zit vooral in de interne representatie. Auditieve 
mensen horen vooral wat anderen tegen hen zeggen en wat ze zelf gezegd hebben. Auditief 
digitale personen voeren gesprekken met zichzelf over wat ze waarnemen en daarvan 
vinden. Hun dialoog bestaat vooral uit innerlijk commentaar geven over datgene wat er 
gebeurt. Digitale personen maken gebruik van elementen uit andere systemen. Ze willen 
weten of datgene wat ze waarnemen LOGISCH is. 
 

 
 
 
 
 
 
 



B.  Predikaten 
 
Als we goed naar mensen luisteren, als we naar de predikaten luisteren die ze gebruiken, 
kunnen we ontdekken wat hun voorkeursysteem is. Hoe werkt dat? Neem drie personen die 
samen in het bos aan het wandelen zijn.  
 

 Visueel  Ik zie het hier helemaal zitten, kijk toch eens naar die mooie  
   herfstkleuren. 

 Auditief  Prachtig, de geluiden die je hier hoort. 

 Kinesthetisch  In het bos voel ik me meteen thuis, alle spanning valt van me af. 
 

Drie anderen zeggen wellicht: 
 

 Auditief-digitaal In het bos denk ik steeds weer terug aan vroeger en komen er mooie  
    herinneringen naar boven. 

 OIfactorisch Heerlijk om hier te zijn, de geur van deze dennen zal ik nooit  
  vergeten.  

 Gustatorisch Pas als ik tamme kastanjes proef, weet ik wat het ook alweer is rond  
  te lopen in een echt kastanjebos. 

 
 

  



C.  Oogbewegingen (-patronen) 
 
Wist je dat iemands oogbewegingen kunnen ‘verraden’ hoe hij/zij aan het denken is? Ga 
tegenover iemand zitten, ga met hem of haar in gesprek, stel een aantal vragen en kijk dan 
eens wat er met de ogen van de ander gebeurt. Waarschijnlijk gaan ze alle kanten op. Er lijkt 
geen structuur in te zitten, maar is dat ook zo? 
 

Wat zijn oogpatronen? 
NLP is bijzonder bekend geworden door het fenomeen oogbewegingen. In gesprekken 
maken mensen allerlei bewegingen met hun ogen. Mensen kijken je aan en kijken weer weg. 
Ogen bewegen naar beneden, naar boven en van links naar rechts.  Waarschijnlijk herken je 
dit. Herken je het niet, kijk dan maar eens naar interviews op de televisie en let maar eens op 
de bewegingen van de ogen.  
Tijdens de ontwikkeling van NLP heeft men ontdekt dat oogbewegingen nodig zijn om 
toegang te krijgen tot informatie, herinneringen en ervaringen. Ogen bewegen niet wanneer 
iemand het antwoord helemaal paraat heeft. Paraat betekent dat je niet hoeft na te denken 
over het antwoord: je weet het gewoon. Wat men ook heeft ontdekt, is dat de bewegingen 
van de ogen niet willekeurig plaatsvinden. Elke beweging is een poging om specifieke 
informatie te krijgen.  
Dit houdt in dat elke specifieke beweging van de ogen een doel heeft. De bewegingen van 
de ogen zijn verbonden met bepaalde delen van de hersenen waar een specifieke soort 
informatie is opgeslagen.  
 
Oogschema 
Wat kunnen we dan waarnemen? Als je recht tegenover iemand staat en een vraag stelt 
over hoe iets of iemand er uitzag in het verleden gaan de ogen meestal naar rechts boven. 
(vanuit jouw waarneming.)  Indien je dezelfde persoon vervolgens vraagt om weer contact te 
maken met het gevoel gaan de ogen naar links beneden. We kunnen echter nog meer 
waarnemen. Laten we dit eens in een tekening zetten. 

 
 



In 1976 begonnen Bandler en Grinder met het onderzoeken van de relatie tussen 
oogbewegingen en de verschillende zintuigen, alsook de cognitieve processen die bij de 
verschillende hersenhelften (zouden) horen. Dilts en anderen gingen hiermee verder en 
observeerden honderden personen. Zij kwamen tot de volgende indeling (zie foto): 
 
Deze indeling gaat op voor 
rechtshandige mensen, ongeacht 
hun ras. Alleen onder Basken 
werden veel uitzonderingen op de 
regel gevonden. Bij veel 
linkshandigen lijken de processen 
precies omgedraaid. De K zit dan 
rechtsonder, Vh zit linksboven. 
Vergeet niet dat veel mensen een 
zoeksysteem hebben. Daarom 
kan het zijn dat op de vraag “Hoe 
zag je eerste teddybeer eruit” een 
rechtshandige niet meteen naar 
rechtsboven gaat, maar 
bijvoorbeeld eerst naar zijn gevoel (K) omdat er eerst een gevoel komt voordat hij het plaatje 
kan ophalen van zijn beer.     

 
Hoe herken je de representatiesystemen in oogpatronen? 
Onze ogen geven toegang tot enkele belangrijke representatiesystemen. Hieronder lichten 
we de zes toegangskanalen toe en geven we elke keer een voorbeeldvraag. Als je deze 
vraag aan iemand stelt, is de kans groot dat deze persoon in de aangegeven richting gaat 
kijken.  
 

1. Vc = Visueel construeren 
Beelden van zaken we nog niet eerder hebben gezien en in ons hoofd construeren. 
Voorbeeldvraag: Hoe zou het zijn als je partner paarse haren zou hebben? 

 
2. Vh = Visueel herinneren 

Beelden zien uit je herinnering, opnieuw zien van zaken die we al eerder hebben 
gezien. 
Voorbeeldvraag: Welke kleur had de voordeur van je eerste huis? 

 
3. Ac = Auditief construeren 

Geluiden maken die je nog niet eerder gehoord hebt. 
Voorbeeldvraag: Hoe zou je eigen stem klinken als Donald Duck? 

 
4. Ah = Auditief herinneren 

Als je stemmen of geluiden herinnert die je al eerder gehoord hebt, of dingen die je al 
eerder tegen jezelf hebt gezegd. 
Voorbeeldvraag: Hoe klinkt de stem van je buurman/-vrouw? 

 
5. K  = Kinesthetisch 

Wanneer mensen bij hun gevoel komen, ervaren wat ze op dat moment voelen, of 
weer eerdere gevoelens beleven. 
Voorbeeldvraag: Hoe voelt het om natte sokken te dragen? 
 

6. Ad = Auditief digitaal 
Wanneer we tegen onszelf praten, zijn we in dialoog met onszelf. 
Voorbeeldvraag:  Wat zeg je tegen jezelf om je te motiveren?  



 
D.  Kalibreren 
 
In NLP betekent “kalibreren” (in het Nederlands: ijken) het leren zien welke non-verbale 
uitdrukkingen bij welke innerlijke belevingen horen. Door goed naar externe signalen te 
kijken, kun je herkennen wanneer mensen in een bepaalde stemming zijn of in een andere 
stemming raken. Met kalibreren kunnen we kleine non-verbale veranderingen waarnemen. 
Sommige mensen zijn “onbewust” goed in het waarnemen van non-verbale veranderingen. 
Zij nemen waar dat mensen “ja” zeggen, maar “nee” denken. Anderen merken verandering 
van stemming enkel op wanneer mensen bijvoorbeeld gaan huilen.  
 

Lichaam en geest 
Eén van de vooronderstellingen luidt: lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid. Deze 
vooronderstelling vormt het fundament van het kalibreren. Interne representatie, stemming 
en fysiologie (lichaamstaal) zijn met elkaar verbonden. Aan de minimale veranderingen in de 
fysiologie herkennen we veranderingen in interne representatie en stemming. Met kalibreren 
leren we de incongruentie tussen verbaal en non-verbaal te herkennen. Tevens kunnen we, 
wanneer we de minimale veranderingen van mensen kennen, betekenis geven aan die non-
verbale veranderingen door te ijken.  
 
Kalibreren en IJken 
De woorden kalibreren en ijken zijn goed gekozen. Als je bekend bent met Active Boards 
(een digitaal schoolbord), dan weet je dat de pen (die het krijtje vervangt) eerst goed 
afgesteld moet zijn op het bord. Dat heet: kalibreren. Als de pen niet goed gekalibreerd is, 
zet je met je pen op het bord een streep, maar verschijnt de streep op een andere plek. Een 
NLP’er moet ook eerst goed afgestemd zijn op de ander, anders ‘leest’ hij de signalen 
verkeerd. IJken houdt in dat je de nauwkeurigheid van een meetinstrument bepaalt aan de 
hand van een vastgestelde standaard. Toen men in winkels nog met oude weegschalen 
werkte, kwamen ijkmeesters langs om vast te stellen of de klomp van één kilo nog steeds 
één kilo woog. Een NLP’er stelt eerst de standaard vast (externe signalen gekoppeld aan 
een intern proces), gaat vervolgens signalen ‘lezen’ en checkt regelmatig de nauwkeurigheid 
van zijn meetwerk.  
 

Mindreaden 
Tegenover kalibreren staat mindreaden. Mindreaden houdt in dat je beweert te weten wat de 
ander voelt en denkt. Bij kalibreren is sprake van observeren van zintuiglijk waarneembare 
veranderingen zónder dat er sprake is van interpretaties. Bij mindreading interpreteren we 
wel en geven we betekenis aan het gedrag van een ander zonder dit te checken bij de 
persoon zelf. Bijvoorbeeld: iemand fronst de wenkbrauwen en jij denkt dat het betekent dat 
die persoon je uitspraak in twijfel trekt. In dat geval raad je naar de gedachten van de ander, 
zonder je ervan bewust te zijn dat het fronsen van de wenkbrauwen ook een andere 
betekenis kan hebben. Bijvoorbeeld: die persoon fronst de wenkbrauwen omdat hij zich goed 
concentreert op wat je zegt. 
 
Kalibreren is dus het proces waarbij je leert hoe je iemands reacties in de lopende interactie 
kunt ‘lezen’. In plaats van de interne toestand van de ander te voorspellen en/of te 
veroordelen (mindreaden) leer je een relatie te leggen tussen waarneembare signalen 
(extern gedrag) en de interne toestand of processen van iemand. en.   

 
 
 



Hoe kalibreer je? 
Het proces van kalibreren bestaat uit vijf stappen. 
 

1. Je neemt een aantal signalen in het externe gedrag waar.  
2. Deze signalen beschrijf je zo objectief mogelijk, zonder enige vorm van mindreading.  
3. Vervolgens vraag je naar de interne toestand en/of processen van de ander. Je raadt 

deze interne processen niet (dat is mindreaden), maar je vraagt en checkt.  
4. Je koppelt voor jezelf de externe signalen aan de interne processen en stemming. Je 

hebt nu een ijkmoment voor jezelf gemaakt. 
5. Je checkt of je ijkmoment klopt door een andere situatie op te roepen.  

 
Waar let je op? 
Je kunt natuurlijk op allerlei aspecten van de verbale, stem- en lichaamstaal letten. Maar 
voor je het weet, heb je zoveel om op te letten dat je door de bomen het bos niet meer ziet. 
Beperk je in het begin tot de volgende categorieën.  
 

 Huidskleur  
Gezichten hebben niet één kleur. Als je goed kijkt, zie je dat er verschillende kleur- en 
schaduwvelden in het gezicht zijn. Deze velden veranderen voortdurend tijdens een 
gesprek. De verandering die je kunt waarnemen is van licht naar donker (van bleek 
naar ‘blozen’).  

 
 Huidspanning  

De verandering die je kunt waarnemen is van aangespannen naar los of ontspannen.  
Let hierbij vooral op de spiertjes rondom de mond, de kaken en de ogen.   

 
 Ademhaling  

De veranderingen die je kunt waarnemen zijn het tempo (snel of langzaam), de 
locatie (hoog in de borstkas of laag in de buik) en het patroon tijdens het praten (naar 
lucht happen, hoorbaar bij- of uitademen, onderbroken, vloeiend). Het nadrukkelijk 
kijken naar de borstkast om de ademhaling te kalibreren kan problemen geven. 
Vandaar dat je je blikveld beter kunt richten op de schouders of het gezicht.  

 
 Onderlip 

De verandering die je kunt waarnemen is van dunner (als er lijnen zijn) naar voller (er 
zijn geen lijnen) en de kleur (licht en donker).    

 
 Ogen 

De verandering die je kunt waarnemen is van gefocust naar niet-gefocust en van 
verkleinde naar vergrote pupillen.   

 

 



Rapport  

Rapport staat letterlijk voor: afstemmen, aansluiten, gelijkheid creëren. Een NLP’er werkt altijd 

vanuit rapport. Hoe bouw je rapport op met jezelf en met anderen, welke soorten rapport zijn er, 

hoe weet je dat je rapport hebt?  

Wat zegt de NLP-encyclopedie? 

Rapport is de belangrijkste relationele vaardigheid in NLP. Als je rapport hebt, bouw je vertrouwen, 

harmonie en samenwerking op in een relatie. Andere woorden om de staat van rapport te 

beschrijven zijn een harmonieus en wederzijds begrip tussen mensen, levellen, overeenstemming 

tussen mensen en afgestemd zijn op elkaar. 

Wereldmodel 

Rapport is een systemisch proces dat je meer als een dans kunt zien dan als een lineair (oorzaak-

gevolg) proces. Het gaat er bij NLP niet om dat rapport leidt tot het kennen van de inhoud van 

iemands subjectieve ervaring; rapport leidt juist tot het begrijpen HOE de ander zijn kaart van het 

gebied construeert. Iedereen heeft zijn eigen model van de wereld. Het is de taak van de NLP’er om 

de denkstijlen van de ander te herkennen om zijn eigen stijl aan te passen. Als je werkelijk respect 

kunt opbrengen voor het wereldmodel van de ander, zal je profijt hebben van de grote diversiteit 

aan wereldmodellen om je heen. Doe je dat niet, dan blijf je alleen maar aan het vechten om 

anderen jouw wereldmodel duidelijk te maken, waarmee je geen rapport tot stand brengt.  

Rapport = Flow of Duende 

In het Engels wordt het woord ‘rapport’ ook gebruikt in de muziekwereld als muzikanten al spelend 

een optimale staat van overeenstemming bereiken en met elkaar fantastisch muziek maken (in de 

Spaanse flamenco heet deze toestand ‘duende’). In alledaagse communicatie ontstaat er ook vaak 

zo’n flow-toestand, vooral als mensen een soortgelijk wereldmodel hebben. Mensen die 

gelijkgestemd zijn, hebben eerder rapport met elkaar dan mensen wier meningen erg ver uit elkaar 

liggen. Als je dus als coach rapport wilt creëren met je klant, is het van belang om een overlap te 

vinden tussen jouw eigen model van de wereld en dat van de ander. Als we dit breder trekken, 

kunnen we zeggen: om je doelen te bereiken, heb je rapport nodig (met jezelf en met anderen die bij 

het bereiken van het doel betrokken zijn). NLP biedt verschillende manieren en technieken om 

rapport met iemand op te bouwen.    

Indicatoren van rapport 

Tad James, een Amerikaanse NLP-trainer, noemt vijf indicatoren van rapport.  

1. Afstemming 
Je stemt af op elkaars lichaamstaal, tonaliteit en woordgebruik. Het gevolg is dat er een 
match ontstaat of een spiegeling (mirroring).  
 

2. Warm gevoel 
Je voelt in je buik een warm gevoel van vriendschap. Sommige mensen voelen zich eerst wat 
ongemakkelijk en daarna krijgen ze ‘vlinders’ in de buik. 
 



3. Verandering van huidskleur 
Je ziet dat de huidskleur van de ander verandert van licht naar donker. Meestal zie je dit 
meteen na het warme gevoel.  
 

4. Verbindingszinnen van de ander 
De ander uit zinnen waarmee hij/zij een verbinding met jou wil aangeven. Voorbeelden: het 
is alsof we elkaar al lang kennen, ik voel me lekker op mijn gemak bij jou, het is prettig om zo 
met jou te praten.   
 

5. De ander volgt jouw leiden   
Eerst volg jij de ander. Daarna ga je leiden. Als de ander jou volgt (bijvoorbeeld via matching 
of mirroring), heb je een sterk, onbewust rapport. Je kunt dat testen door een bepaald 
gebaar te maken (bijvoorbeeld aan je oor krabben, je hand onder je kin) om vervolgens te 
kijken wat de ander doet. 

 

Afstemmen op taal, stem en houding! 

We weten nu waarom het hebben van rapport belangrijk is, maar waar letten we dan vervolgens op 

wanneer we rapport willen hebben?  Wist je dat lichaamstaal een grote rol speelt in onze alledaagse 

mondelinge communicatie? Woorden spelen een absolute hoofdrol in de schriftelijke communicatie, 

maar hoe zit dat in de mondelinge communicatie waarbij mensen elkaar ook werkelijk kunnen zien 

en horen?  Albert Mehrabian, een professor op het gebied van communicatie, ontdekte dat in 

emotioneel geladen mondelinge situaties woorden slechts 7% van de communicatie bepalen en dat 

38% bepaald wordt door de auditieve taal en 55% door de lichaamstaal.  

  

Mehrabian 

Deze getallen worden te pas en te onpas gebruikt en veralgemeniseerd tot ‘in alle communicatieve 

situaties geldt de regel van 7, 38 en 55’. Niets 

is minder waar. Zoals gezegd gaan deze 

getallen niet op voor schriftelijke 

communicatie en ook niet voor mondelinge 

situaties waarbij de deelnemers elkaar niet 

kunnen zien en/of horen (zoals bij 

telefoongesprekken). Met name in die 

mondelinge situaties waarbij emoties een rol 

spelen (en dat is vaker dan je denkt!), gaat 

deze regel op.  

Congruent 

Mehrabian heeft onderzoek gedaan naar situaties waarin onze communicatie niet congruent is, 

d.w.z. wanneer onze woorden — de verbale taal —  en onze lichaamstaal iets anders zeggen. Beeld je 

bijvoorbeeld even in dat je met een aantal collega’s aan tafel zit om de status van een project te 

bespreken. Iemand zegt dat er naar zijn gevoel geen probleem is om de voorgestelde einddatum te 

halen, terwijl je in zijn stem heel veel twijfel hoort en ook zijn lichaamstaal weinig bevestigend is. 

Geloof je dan wat die persoon zegt?  



 

Wel, volgens het onderzoekswerk van Mehrabian blijkt dat mensen in 7% van dergelijke situaties 

geloven wat er gezegd wordt met woorden, “alles is in orde” in bovenstaand voorbeeld. In 38% van 

de gevallen geloven we de klank van de stem en wat we daarin horen, de vocale informatie dus. En in 

55% van de situaties gaan we voort op de puur non–verbale signalen, de lichaamstaal. Wanneer we 

dus afstemmen op de lichaamstaal en het stemgebruik van onze gesprekspartner dan hebben we 

een gelijkheid gecreëerd van 93%.  

Woorden kiezen we bewust, ons stemgebruik en onze fysiologie ontstaan meestal onbewust. Het 

komt uit ons onderbewuste. Of we iemand aardig vinden of niet heeft te maken met dezelfde 

onderbewuste processen. Dus niet met de woorden die mensen zeggen maar vooral hun stem en 

houding. 93% van onze communicatie (stemgebruik en fysiologie) is dus onbewust. Met rapport 

wordt deze 93% van de communicatie tot een toegankelijk proces gemaakt. 

 

Woorden:      7%   

      *  predikaten (zintuigspecifieke woorden) 

      *  sleutelwoorden/stopwoorden 

Stemgebruik:       38%   

      *  toon    (hoogte) 

      *  tempo   (snelheid) 

      *  timbre  (kwaliteit) 

      *  volume  (sterkte)  

Fysiologie:     55%    

      *  lichaamshouding 

      *  gebaren (handbewegingen) 

      *  gezichtsexpressie (oogbewegingen)  

           *  ademhaling 

 

 



Strategie 

Onze interne processen leiden tot een bepaald gedrag. Dergelijke gedragspatronen worden in NLP 

strategieën genoemd. 

Is het je ooit opgevallen dat sommige mensen heel succesvol zijn en dat alles wat ze aanraken ‘goud’ 

wordt, en dat andere mensen voor pech geboren lijken te zijn? Hoe kan het zijn dat de ene persoon 

goed kan discussiëren en de ander niet? Kennelijk zijn er dingen die jij goed kunt en die andere 

mensen minder goed kunnen. Er zijn dingen die anderen beter kunnen dan jij. In NLP zeggen we dan 

dat ieder zijn eigen strategieën heeft die leiden tot een bepaald gedrag. NLP’ers hebben geen 

oordeel over goede of slechte aanpakken. Er zijn alleen maar strategieën. Alles wat we doen is een 

strategie.  

Mensen die bang zijn voor honden, hebben een goede strategie om bang te zijn voor honden. 

Mensen die liefdevolle relaties kunnen onderhouden, hebben een goede strategie om liefdevolle 

relaties te onderhouden. Mensen die tegen een examen opzien, hebben een perfecte strategie om 

tegen een examen op te zien. NLP’ers hebben vanuit de basisattitude nieuwsgierigheid louter 

belangstelling naar de strategie.  

Wat zijn strategieën? 

De menselijke ervaring bestaat uit een eindeloze serie representaties. Teneinde dit onbegrensde 

aantal representaties te kunnen classificeren, is het nuttig ze in te delen op grond van hun resultaat. 

Een reeks van (interne en externe) representaties die leiden tot een specifieke uitkomst, wordt in 

NLP-termen een strategie genoemd. In feite is alles wat wij doen een strategie of een serie 

strategieën.   

Elk gedrag is een strategie 
Al ons gedrag wordt gestuurd en gecontroleerd door strategieën. We gebruiken strategieën om te 

kunnen liefhebben, te haten, te leren, te lezen, te rekenen, op te voeden, te sporten, te 

communiceren, iemand iets te verkopen en ga zo maar door. Bij de grotere levensprocessen even 

goed als bij de kleinere. Vele van onze strategieën zijn effectief, andere veel minder. NLP stelt ons in 

staat onze strategieën te onderzoeken en de minder sterke te verbeteren. 

Mensen hebben strategieën voor: 

Liefhebben Beslissen Ontspannen zijn                  

Haten Motiveren van jezelf Gespannen zijn               

Leren Gelukkig zijn Plezier hebben         

Vergeten Onthouden Verveeld zijn          

Presenteren Eten Marketing bedrijven         

Sport Gezond zijn Herinneren               

Verkopen Creatief zijn Les geven 

Strategieën zijn aangeleerd 
De basis van veel van onze strategieën is gelegd toen we nog jong waren. Op zekere dag kwamen we 

bijvoorbeeld tot een beslissingsstrategie. We koppelden hiertoe een bepaalde opeenvolging van 

interne en externe 'ervaringen' of factoren aan elkaar. Toen het resultaat van deze (deels 



'onbewuste’) werkwijze voldeed, generaliseerden we die (ook meestal onbewust) naar allerlei 

andere situaties, waarin we een beslissing moesten nemen. Je hebt destijds misschien een beeld in je 

hoofd gehad, je praatte daar toen met jezelf of met een ander over tot je voldoende informatie had; 

nam toen de beslissing.  En zo ontstond de beslissingsstrategie. Als de strategie toen voor je werkte, 

is de kans groot dat je dezelfde mentale syntax (grammatica) bent blijven gebruiken. 

 

Strategieën modelleren 

Bandler en Grinder creëerden NLP vanuit hun fascinatie naar de mogelijkheden tot modelleren. Zij 

vroegen zich af:  hoe breng je iemands uitstekende aanpak ter beschikking van anderen, die zich 

gesteld zien voor het bereiken van dezelfde doelen? Bij modelleren gaat het om iemands 

overtuigingen, datgene wat hem beweegt, zijn fysiologie (lichaamshouding, in nauwe relatie 

daarmee) en vooral ook om zijn mentale strategie. 

Wie de mentale syntax in kaart wil brengen, vraagt zich af: wat doet zij nu precies 'in haar hoofd', 

wanneer zij doet wat zij doet? Welke achtereenvolgende stappen neemt deze vrouw? Uitgangspunt 

van de benadering is: wat voor jou werkt, kan ook voor mij werken. Hierin herken je een van de 

vooronderstellingen van NLP: ieder mens beschikt over de noodzakelijke hulpbronnen. In de praktijk 

blijkt dat effectieve strategieën ook inderdaad te modelleren zijn, waarna ze bij onszelf of bij een 

ander kunnen worden geïmplementeerd. 

  

Vorm in plaats van inhoud 

Ook wat strategieën betreft, is NLP vooral geïnteresseerd in de vorm, niet in de inhoud. Als iemand 

over zijn strategie zegt: “Ik dacht aan dit” of “Ik dacht aan dat”, wil je met behulp van de 

NLP-modelleringstechniek weten: ”Maakte je toen een plaatje in je hoofd, zei je iets tegen jezelf? 

Dacht je aan iemands stem, of had je een bepaalde emotie of gevoel?” Bij modelleren nemen we 

alleen het patroon over, niet de persoonlijke inkleuring. We kunnen dit patroon opmaken uit de 

oogbewegingen; tevens kunnen we het opvragen. Het gaat om de specifieke volgorde van interne en 

externe beelden, geluiden, gevoelens, soms ook geuren of smaken, die kenmerkend is voor de 

strategie. 

Modaliteiten 

Er zijn in een strategie hooguit zes modaliteiten: beelden, geluiden, gevoelens, smaken, geuren en de 

innerlijke stem. Ze kunnen zowel intern als extern onderdeel zijn van de strategie. Verderop vind je 

het notatiesysteem dat hiervoor ontwikkeld is. Bij het modelleren van de zintuiglijke volgorde van 

een strategie let je vooral goed op de oogbewegingen van mensen. Belangrijke aanvullende 

informatie krijg je door zorgvuldig te kalibreren: hoe demonstreert iemand dat wat hij zegt; 

correspondeert dit met zijn gevoel? Congruentie is hier het sleutelwoord. 

Het uitvragen en installeren van strategieën is misschien wel de belangrijkste bijdrage geweest van 

NLP aan de cognitieve gedragspsychologie. Met het strategiewerk wist NLP zich duidelijk te 

onderscheiden van andere vormen van cognitieve psychologie. Bandler en Grinder zijn vanaf het 



prille begin bezig geweest met het ontdekken van sequenties in de interne representatie van de 

mensen die zij modelleerden. Zij ontdekten na verloop van tijd dat patroonmatig gedrag altijd 

voorafgegaan wordt door een vaste reeks van modaliteiten in de interne representatie. Robert Dilts 

was één van de eerste studenten van Bandler en Grinder die zeer veel strategieën geformaliseerd 

heeft in technieken: spelling, creativiteit (het Disney-model), allergie, stoppen met roken, 

leiderschap, lezen en nog veel meer.  

De encyclopedie definieert een strategie als volgt: een sequentie van interne stappen die leidt tot 

een bepaald gedrag. Alle denkstappen bestaan uit reeksen van beelden, geluiden, gevoelens, geuren, 

smaken en zelfspraak. Strategieën zijn te vergelijken met de interne software van een computer.  

Strategie notatie 

Een strategie wordt in NLP weergegeven in coderingstaal. Hieronder staat een voorbeeld van een 

dansstrategie van een tiener. De tiener hoort muziek, krijgt hier een goed gevoel bij, stelt zichzelf 

voor hoe ze beweegt op deze muziek en gaat dan bewegen. In NLP-taal geven we deze strategie als 

volgt weer: Ae, Ki+, Vc, Ke. Oftewel: 

o Ae: Auditief extern (een geluidsbron buiten het lichaam) 
o Ki+: Kinesthetisch intern plus (een interne gevoelservaring die positief is) 
o Vc: Visuele constructie (een plaatje maken van zichzelf zien dansen) 
o Ke: Kinesthetisch extern (een bewegingssensatie door een handeling van het 

lichaam).  
 

Een voorbeeld 

Een man staat bij een bloemist om een bos rozen te kopen. Wat is zijn koopstrategie? 

  

 Het boek:  “De NLP-coach als inspirator  (LIVEcoaching vanuit hart en ziel)”                                                                 

door Peter Dalmeijer & Paul Lenferink, geeft je nog meer informatie. Je kunt het boek bestellen bij 

Vidarte (www.vidarte.nl). 

  

 

http://www.vidarte.nl/


Taalpatronen 
 
1.  Het Metamodel? 
 
Bandler en Grinder hebben de taalpatronen van gezinstherapeute Virginia Satir in kaart 
gebracht. Satir was erg goed in het doorvragen. Zij luisterde naar vervormingen in het 
taalgebruik, naar generalisaties en naar weglatingen en daar vroeg zij op door. Bandler en 
Grinder hebben de soorten generalisaties, weglatingen en vervormingen benoemd die Satir 
gebruikte én ook de vragen die zij stelde om haar klanten meer contact te laten maken met 
de onderliggende (verborgen) dieptestructuur. Het resultaat van dit alles noemden zij het 
metamodel. 
Het metamodel is een serie vragen met daarbij een aantal 'toepassingsregels (die aangeven 
wanneer je welke vraag stelt). Bijvoorbeeld, als iemand zegt: "Ik moet nu weg!". 
Dan is een toepassingsregel van het metamodel: 'Ik hoor 'moeten', dus ik vraag "Wat zou er 
gebeuren als...?". En dan voeg je de daad bij het woord, en je vraagt: "Wat zou er gebeuren 
als je niet weg ging?". De ander zegt bijvoorbeeld: "Dan zou ik te laat komen voor mijn 
tenniswedstrijd". En daarmee is er iets belangrijks veranderd aan dat 'moeten'. Eerst was het 
een soort absoluut moeten: 'Ik moet weg', punt uit, ik kan er ook niets aan doen. Maar nu 
wordt het een keuze: Ik kies ervoor om nu weg te gaan, want ik wens niet te laat te komen 
voor mijn tenniswedstrijd". De onuitgesproken implicatie hiervan is: ik zou er ook voor 
kunnen kiezen om nu hier te blijven, en dan te laat te komen voor mijn tenniswedstrijd. Met 
één enkele vraag is er veel meer duidelijk geworden en is een dwang veranderd in de 
richting van een keuze! Zo zijn er verschillende vragen en toepassingsregels die samen het 
metamodel vormen. 
 
Wat je ermee kunt 
Wat mensen zeggen, is over het algemeen tamelijk vaag. Bovendien drukt wat mensen 
zeggen vaak allerlei beperkende overtuigingen uit. Met het metamodel kun je in wezen op 
een gemakkelijke manier twee belangrijke dingen tot stand brengen: 

1. Je gesprekspartner gelegenheid geven om zijn of haar overtuigingen te wijzigen. 
Iemand zegt bijvoorbeeld: "Mannen willen maar één ding". Jij vraagt: "Welke mannen 
bedoel je precies?". Zij zegt: "Alle mannen!". Jij vraagt: "Is er dan absoluut niet één 
enkele man, die dat ene niet wil?". "Nou, ja", zegt zij, "er zijn natuurlijk wel mannen 
die...". En daarmee begint ze een overtuiging te verfijnen.  

2. Informatie verhelderen en specificeren. 
Iemand zegt bijvoorbeeld: "Laten we afspreken dat de staf hier goed op let". Jij 
vraagt: "Welke stafleden bedoel je precies? En wat versta je onder 'er goed op 
letten?' Zo wordt de opdracht duidelijk en voorkom je misschien veel problemen ("Ik 
had toch duidelijk gezegd dat jij moest ingrijpen!").  

Het boek: Essenties van NLP benoemt nog enkele andere functies van het metamodel: 

□ Vage verhalen helder krijgen. 
□ Ontdekken wat iemand echt bedoelt. 
□ Doelstellingen en afspraken die maar voor één uitleg vatbaar zijn. 
□ Mensen helpen om hun wereldbeeld te veranderen. 
□ Mensen helpen om kritisch na te denken over dingen waar ze nu automatisch 

van uitgaan. 
□ Misverstanden en communicatiestoornissen voorkomen. 
□ Beter contact krijgen. 
□ "It's a bullshit detector". 
□ Ontdekken of iemand zelf eigenlijk wel weet waar hij of zij het over heeft.... 



 
Het metamodel is ontwikkeld door Bandler en Grinder rond 1975 als een middel om 
problematische patronen in het taalgebruik van therapeutische klanten te herkennen en uit te 
dagen. Het model bestaat uit een aantal categorieën die dubbelzinnigheden, beperkingen, 
verwarringen en miscommunicatie in het taalgebruik herkenbaar maken. De 
vooronderstelling waarop het metamodel rust is “de kaart is niet het gebied”. De modellen 
van de wereld die wij maken met behulp van taal zijn nooit de werkelijkheid zelf, maar zijn 
slechts representaties van die werkelijkheid. Onze talige kaarten worden volgens Bandler en 
Grinder voortdurend beïnvloed door drie processen: generalisatie, weglating en vervorming. 
Met behulp van het metamodel kun je deze processen uit de dieptestructuur naar de 
oppervlaktestructuur halen (om er vervolgens mee te werken). Er zijn drie categorieën en 12 
taalpatronen.  
 
Semantische onwelgevormdheden 

1. Gedachten lezen (mind reading) 
2. Eeuwige waarheid (lost perfomative) 
3. Oorzaak en gevolg (cause-effect) 
4. Complexe equivalentie (complex equivalence) 
5. Presupposities (presuppostions) 

 
Grenzen van iemands wereldmodel  
    6.   Universele kwantoren (universal quantifiers) 
    7.   Modale operatoren (modal operators) 
 
Informatie verzamelen 
   8.   Nominalisaties (nominalizations) 

 9.   Niet-specieke werkwoorden (unspecified verbs) 
   10. Weglatingen (deleties) 
   11. Onduidelijke verwijzing (unspecified referential index) 
   12.  Halve vergelijkingen (comparative deletions) 
 

 
 
 

2.   Het Milton-model? 
 
Milton H. Erickson (1901- 1980) wordt beschouwd als de vader van de moderne 
hypnotherapie. Veel NLP-patronen zijn gebaseerd op zijn werk. Erickson zag het onbewuste 
niet (zoals Freud) als een poel vol ziedende impulsen, maar als een pakhuis vol 
hulpbronnen, creativiteit en wijsheid. Hypnotherapie was voor hem 
een manier om mensen te leren die mogelijkheden te benutten. Hij 
benadrukte het belang van subtiele non-verbale boodschappen in de 
menselijke communicatie en droeg met verschillende praktische 
technieken bij aan NLP. Erickson loste nooit een probleem op de 
bekende manier op. Om veranderingen in het onbewuste van zijn 
cliënten teweeg te brengen, maakte hij gebruik van paradoxen, 
anekdotes, verrassingen en verwarring. Hij was niet alleen een 
uiterst vindingrijke therapeut, maar eveneens een inspirerende leraar 
voor Bandler en Grinder. Zijn geniale manier om 
bewustzijnspatronen te veranderen is echter van grote invloed 
geweest op NLP. Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde 
linguïstische principes als het Metamodel. 
 



In het algemeen kan gesteld worden dat het Milton-model mensen in een trancetoestand 
brengt en het Meta-model mensen juist uit een trancetoestand haalt. Het Milton-model 
bestaat uit een aantal taalpatronen die geschikt zijn voor het oproepen van ervaringen via 
indirecte suggestie en vooronderstellingen. 
 
Trance 
Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes als het metamodel, 
maar dan als het ware in omgekeerde richting. Bij het metamodel vraag je naar de specifieke 
ervaringen. Bij het Milton-model geef je algemene formuleringen die de ander zelf met 
ervaringen invult. Anders gezegd: waar je Meta-model-vragen kunt gebruiken voor DOWN 
CHUNKEN, kun je met Milton-taal UPCHUNKEN.  
Misschien klinkt het woord ‘trance’ in het voorafgaande je zweverig in de oren. Het is dan 
goed je te realiseren dat je elke dag wel een aantal keren in een trance bent. Voorbeelden 
van dergelijke alledaagse trancesituaties zijn: 

a. Je bent in de auto op weg naar je werk en als je aankomt, word je je ervan 
bewust dat je niet meer weet hoe je daar beland bent. De weg ernaar toe lijkt 
uit je herinnering verdwenen.  

b. Je bent zo verdiept in een boek dat de tijd voorbij gevlogen is.  
c. Je bent aan het luisteren naar een (gast)spreker en je gedachten dwalen af en 

vormen een dagdroom.  
 
Een trance kan worden omschreven als een toestand van veranderd bewustzijn. In een 
trance ben je je niet meer bewust van wat er om je heen gebeurt, zoals wanneer je in 
gedachten verzonken bent of diep geconcentreerd bent. Trance is dus een normaal 
verschijnsel. In coaching kun je bewust een trance oproepen bij de klant.  
 
Hoe kun je spelen met het Milton-model? 
De taalpatronen van het Milton-model zijn zinnen die doelbewust onduidelijk zijn waardoor 
de klant zelf betekenis gaat geven aan de woorden die de coach gebruikt. Door het vage 
taalgebruik wordt het bewuste van de klant omzeild. Zo wordt de klant gedwongen zijn/haar 
eigen ervaringen te onderzoeken en te komen met eigen voorbeelden, ervaringen, beelden, 
gevoelens en betekenissen omdat de coach niets specifieks zegt. De taalpatronen laten de 
verbeelding van de klant de vrije loop, zodat er ruimte ontstaat voor ontdekkingen.   
 
Milton Erickson & metaforen 
In de Van Dale staat metafoor omschreven als een overdrachtelijke, figuurlijke uitdrukking, 
die berust op een vergelijking. Een metafoor brengt een eigenschap van bepaald concept 
over op een ander concept (dat deze eigenschap niet heeft). Nog anders gezegd: een vorm 
van beeldspraak waarbij twee of meer ongelijke betekenissen met elkaar worden verenigd in 
één nieuwe betekenis. Een voorbeeld. Een klant zegt zuchtend tegen de coach: “Mijn huis 
lijkt wel een zwijnenstal.”  
Er zijn korte metaforen die binnen de grens van een (paar) zin(nen) blijven, zoals in “Mijn 
baas is net een ijskast!” en er zijn lange metaforen die bestaan uit een verhaaltje met een 
boodschap die de klant vergelijkt met zijn/haar eigen leven. Erickson maakte veel gebruik 
gemaakt van lange metaforen, waarmee hij het onderbewuste van zijn coachee aansprak en 
een vorm van trance induceerde. De zeggingskracht van sommige metaforen is zo groot, dat 
je daarmee de coachee als vanzelf ontvankelijk maakt. Denk in dit verband maar aan de 
verborgen moraal in sprookjes. Ook sprookjes zijn een soort metaforen. 
 
Verbindingen 
Door metaforen te gebruiken, brengen we drie verbindingen tot stand:  

1. Een verbinding tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Zowel de 
probleemtoestand als de doeltoestand wordt besproken. Dat geeft enerzijds 
herkenning en biedt anderzijds een oplossingsrichting aan. Het leggen van deze 
verbinding ligt in handen van de spreker. 



2. Een verbinding tussen de spreker en de luisteraar. Door een verhaal te vertellen 
verbindt de luisteraar zich met de verteller (ontvankelijkheid). Iets wat bij een advies 
niet of minder het geval kan zijn. Mensen kunnen zich echter afsluiten van adviezen 
(Waar bemoei je je mee!).  

3. Een verbinding tussen de situatie van de luisteraar en de metafoor. 
 
Elk GEDRAG, al het LEREN is ONBEWUST, dus onbewust komt de metafoor als boodschap 
bij ons binnen. Ineens kan het gebeuren dat een luisteraar bewust de boodschap uit de 
metafoor krijgt en verbindt met de eigen situatie. In dat geval heeft de metafoor gewerkt als 
een inzicht. 
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Tijdlijnen (verleden – heden –toekomst) 

Iedereen heeft een tijdlijn. Dit is een denkbeeldige lijn waar onze herinneringen worden opgeslagen, 

van onze eerste tot onze laatste in de verre toekomst. Aan deze herinneringen kunnen emoties 

gekoppeld zijn: positief of negatief. Deze emoties kunnen soms aardig in de weg zitten. Tad James 

kwam er achter dat we deze emoties kunnen veranderen. Hij noemde zijn techniek time line therapy. 

Bij deze therapie kunnen onplezierige emoties worden losgekoppeld van de herinneringen die 

onbewust zijn opgeslagen in de 'tijdlijn'. Onplezierige gebeurtenissen die nog steeds dwars zitten, 

kunnen op deze wijze relatief snel en comfortabel worden verwerkt met langdurig resultaat. 

Mensen kunnen de tijd op allerlei manieren organiseren. Je kunt allerlei tijdlijnen tegenkomen: de 

meest voorkomende lopen van voor naar achter, van links naar rechts, of in de vorm van een V. De 

lijn kan ook schuin lopen; over de schouder bijvoorbeeld. Het belangrijkste onderscheid: ervaart de 

persoon zichzelf als onderdeel van zijn tijdlijn, loopt de lijn door het lichaam heen? Of juist niet? In 

dat geval ligt de lijn meestal vóór de persoon. 

In het Engels worden tijdlijnen die door het lichaam lopen in time genoemd. Tijdlijnen die buiten het 

lichaam lopen, worden through time genoemd. In het Nederlands worden, bij gebrek aan een goede 

vertaling, meestal ook de Engelse termen gebruikt. Andere termen zijn geassocieerde en 

gedissocieerde tijdlijn. Laten we beide soorten nader bekijken. 

In time (geassocieerde tijdlijn) 

Belangrijkste kenmerk van dit type tijdlijn is dat de tijd een vrijwel rechte lijn is, waarbij het hier en 

nu in het lijf wordt ervaren. De toekomst ervaart men kort voor zich en het verleden achter zich. 

Voor mensen die 'in time' leven komen de dingen zoals ze komen. Ze zijn in staat herinneringen zeer 

levendig op te roepen en zich weer helemaal in de oude situatie te bevinden. Deze mensen verliezen 

zich gemakkelijk in het ogenblik, wat enerzijds het genot van het heden verhoogt, maar anderzijds 

betekent dat ze de tijd gemakkelijk vergeten. Alles wat telt is wat er in het hier en nu gebeurt.  

Bij sommige mensen komt het voor dat ze het verleden voor zich zien en de toekomst achter zich 

ervaren. Dit wordt de Slavische tijdlijn genoemd. Mensen met dit type tijdlijn zijn vaak bezig om in 

het heden genoegdoening te vinden voor wat in het verleden gebeurd is. 

Through Time (gedissocieerde tijdlijn) 

Belangrijkste kenmerk van dit type tijdlijn is dat het zich hier en nu buiten het lichaam bevindt. De lijn 

loopt meestal zodanig, dat mensen een overzicht hebben van het verleden en een zicht op de 

toekomst. Voor mensen die through time leven geldt dat ze graag hun tijd geordend inplannen. Zelfs 

de vrije tijd wordt ingepland. Ze doen wat ze gepland hebben. Belangrijk is dat de beschikbare tijd 

voor iets gebruikt wordt; dat is soms nog belangrijker dan het resultaat van de geplande afspraak. 

Typisch voor deze manier van tijdorganisatie is het samenvatten van gelijksoortige ervaringen in een 

Gestalt. Een Gestalt kan worden opgevat als een gegeneraliseerde herinnering van bepaalde 

situaties. Dit betekent ook dat het voor mensen met dit type tijdlijn vaak moeilijk is zich een concrete 

ervaring te herinneringen. Ze zijn goed in staat geconcentreerd bij de les te blijven. 
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Waarnemingsposities (zelf, ander, meta) 
NLP richt zich vooral op de manier waarop we waarnemen. In dit kader wordt gesproken 
over de zogenaamde perceptuele posities oftewel waarnemingsposities. Deze 
waarnemingsposities zijn van groot belang, als je met behulp van het NLP-coachmodel 
mensen wilt coachen. Door letterlijk een andere positie in te nemen krijgen we andere 
informatie over onszelf (als coach) en de mensen/groep die we coachen. NLP onderscheidt 
vier verschillende gezichtspunten van waaruit je naar de wereld kunt kijken.  
 

 Eerste positie. 
Als je in eerste positie bent, neem je de wereld waar door je eigen ogen, je eigen 
lichaam, je eigen gedachten en gevoelens. Je houdt in principe geen rekening met de 
ander en je bent alleen met je eigen ervaring en beleving bezig. In de eerste positie 
ben je geassocieerd in jezelf; dat betekent dat je in je gevoel stapt en je door je eigen 
ogen naar de situatie kijkt.   
  

 Tweede positie. 
Als je in tweede positie bent, neem je de wereld waar door de ogen van de ander. Je 
stapt als het ware in het lichaam van de ander en je leeft je helemaal in de ander in. 
Dan bekijk je een situatie zoals de ander dat zou doen, met diens gedachten en 
gevoelens. In de tweede positie ben je geassocieerd in de ander; dat betekent dat je 
je inleeft in de ander. 
  

 Derde positie. 
Als je in derde positie bent, bekijk je de wereld door de ogen van een toeschouwer 
die op een afstandje naar de interactie tussen de 1e en 2e positie kijkt. Vanaf deze 
neutrale positie kun je meta-feedback geven. Meta-feedback is feedback over de 
interactie, oftewel praten over het gesprek. In de derde positie ben je gedissocieerd. 
Dat betekent dat je je niet inleeft in de één of de ander, maar dat je juist neutraal aan 
de zijlijn toekijkt en luistert.  

 
Soms is het de moeite waard om een 4e positie te gebruiken 
 

 Vierde positie. 
Als je in de vierde positie bent, bekijk je van een afstand het gehele systeem waar de 
andere drie posities een onderdeel van uitmaken. Vanuit deze positie kun je 
bijvoorbeeld bekijken welke invloeden van buitenaf doorwerken op de relatie tussen 
de eerste en tweede positie. 

 
Associatie en dissociatie 
Een andere benaming voor de waarnemingsposities is associatie en dissociatie.  
 
Geassocieerd   Een andere benaming voor de eerste positie. Volledig verbonden 

(geassocieerd) zijn met jezelf. Associatie geeft een hoge mate van 
beleving van een ervaring op dat moment. 

 
Gedissocieerd:  Waarnemen buiten jezelf, zien, horen en voelen van buiten jezelf. In 

gedissocieerde toestand (vergelijk met gedistantieerd) kijk je op een 
afstand naar jezelf. In dat geval is er geen sprake van optimale 
beleving maar van een totaaloverzicht van een situatie. 

 

Positie Waarneming Verbondenheid 

Eerste positie Vanuit je eigen zintuigen Geassocieerd 
Tweede positie Vanuit de zintuigen van de ander Geassocieerd in de ander, gedissocieerd van jezelf 
Derde positie Buiten jezelf Gedissocieerd van jezelf en de ander 
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