
De  NLP Vooronderstellingen 
 
Het gedrag van een NLP’er ontstaat uit een attitude. De attitude van de NLP’er is voor ons 
veel essentiëler dan alle coachtechnieken en –vaardigheden. Die ontstaan namelijk uit de 
attitude. We geloven daarom in het ontwikkelen van een positieve attitude ten opzichte van 
jezelf en van andere mensen; we geloven niet in het overdragen van tips en trucjes. NLP is 
voor ons meer een levensvisie, een weg naar spirituele bewustwording die het niveau van 
concrete technieken overstijgt.  
Tegen mensen die naar onze NLP-coachopleiding komen om daar louter de NLP-technieken 
te leren of coachtips op te doen, zeggen we: “Investeer in jezelf en niet in technieken”. Die 
investering leidt tot bewustwording en een attitude oftewel grondhouding. De NLP- 
technieken of coachvaardigheden ontstaan dan, vrijwel onbewust, als vanzelfsprekend. 
Sterker nog: mensen met een coachattitude hanteren de NLP- technieken automatisch 
zonder dat ze zichzelf daarvan bewust zijn. Het communicatiemodel is het fundament voor 
deze attitude. Een attitude die binnen NLP en coaching bijzonder expliciet wordt 
gecommuniceerd door de formulering van een aantal vooronderstellingen. 
 
NLP-vooronderstellingen 
Vooronderstellingen zijn aannames. We weten dus niet of ze absoluut waar zijn; ze zijn niet 
wetenschappelijk te bewijzen. Wel zijn ze bepalend voor je grondhouding, je attitude. Als je 
bereid bent om volgens deze vooronderstellingen te leven, zal je positiever in het leven 
staan, zowel naar jezelf toe als naar de mensen met wie je leeft én werkt. Ook zal je NLP-
werk beter verlopen. Het gaat er niet om of ze waar zijn. Het gaat er om wat deze 
vooronderstellingen bij jou oproepen. NLP kent tientallen vooronderstellingen. Hieronder vind 
je een aantal van deze vooronderstellingen die wij essentieel vinden. Elke vooronderstelling 
levert een concrete bijdrage aan de attitude van de coach. Overigens is het tegen de eigen 
NLP-principes om deze vooronderstellingen als eeuwige waarheden te zien.  

 
1. De kaart is niet het gebied.  

Mensen handelen vanuit hun persoonlijk beeld van de wereld en niet vanuit wat de 
wereld werkelijk is. Verschillende beschrijvingen (kaarten) van eenzelfde realiteit 
(gebied) hebben elk hun waarde. Een autokaart van Duitsland is in feite slechts een 
stukje papier van één bij één meter. Een stukje papier dat wellicht 10 of 20 jaar geleden 
gedrukt is. Dit moeten we natuurlijk niet verwarren met het échte Duitsland, een gebied 
van vele duizenden vierkante kilometers dat voortdurend aan verandering onderhevig 
is. De kaart is dus niet het gebied en zo zijn onze gedachten ook niet de werkelijkheid. 
Deze vooronderstelling uit het werk van Alfred Korzybski (‘the map is not the territory’) 
vormt het fundament waaruit NLP ontstaan is.  
Coachattitude:  Ik heb respect voor het wereldmodel van mijn klant.   
 

2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt. 
Wat je ook zegt of doet, het heeft alleen maar nut als het bij de ander "aankomt". Als 
communicator ben jij er 100% verantwoordelijk voor dat de ander je begrijpt. Wil je 
zeker weten hoe jouw communicatie is overgekomen, kijk dan naar de reactie (respons) 
die je krijgt. Hoe kan jij je communicatie vormgeven zodat het voor de ander duidelijk is? 
Hoe mensen op jouw communicatie reageren, dus de respons die je krijgt, geeft aan 
hoe die mensen jouw communicatie waarderen. Het is het effect dat jij hebt gesorteerd.  
Coachattitude: Ik respecteer de respons op mijn communicatie.   

 
3. Lichaam en geest vormen een cybernetische eenheid. 

Lichaam en geest zijn geen gescheiden systemen, maar zijn voortdurend met elkaar 
verbonden en sturen elkaar aan. Het lichaam is de spiegel van de geest.   
Coachattitude:   Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden.  



 
 

 
4. Er bestaat geen mislukking, enkel feedback. 

Het leven biedt voortdurend kansen om jezelf te ontwikkelen. Grijp deze kansen met 
beide handen aan en leer van de feedback.   
Coachattitude: Ik geloof in leermomenten en feedback. 
 

5. Elk gedrag heeft een positieve intentie voor die persoon. 
Het lijkt misschien een wat krasse vooronderstelling, maar werkelijk ieder gedrag heeft 
een positieve intentie voor die persoon zelf. Misschien niet voor zijn omgeving, maar 
wel voor de persoon. Elk gedrag levert de persoon namelijk iets op. De kunst is om het 
gedrag te scheiden van de persoon (de identiteit). Ons gedrag is namelijk niet hetzelfde 
als wie wij zijn.  
Coachattitude: Ik scheid gedrag van identiteit.  
 

6. Mensen maken de beste keuze die voor hen op dat moment beschikbaar is. 
Elk (huidig) gedrag is de beste keuze. Mensen maken deze keuze op basis van hun 
eigen wereldmodel en de situatie waar ze op dat moment in zitten. Gedrag is 
veranderbaar en kan worden aangepast. 
Coachattitude:  Ik accepteer de keuzes van mijn klant.  

 
7. Mensen beschikken over alle hulpbronnen om hun resultaten te bereiken.  

Er bestaan geen mensen zonder hulpbronnen, wel stemmingen zonder gewenste 
hulpbronnen. Hoe zie jij jezelf? Ben jij nu eenmaal zo, omdat je zo bent? Kunnen 
mensen veranderen of heb je geluk of pech met bepaalde vermogens? Deze 
vooronderstelling zegt iets anders. Mensen kunnen zich ontwikkelen, kunnen groeien, 
leren en veranderen. Heb je wel eens iets meegemaakt waarvan je dacht: “Ik had nooit 
geloofd dat me dit zou lukken”? Dus blijkbaar heb je meer vermogens dan  je dacht. 
Hier gaat deze NLP-vooronderstelling vanuit. Mensen hebben vermogens, oftewel 
hulpbronnen, om daarmee doelen te bereiken. Natuurlijk hebben we meer talent voor 
het een dan voor het ander. Tevens zijn er fysieke beperkingen. Iemand van 1.55 meter 
heeft als basketballer een grotere afstand te overbruggen naar de basket dan iemand 
van 2.05 meter. Binnen de fysieke mogelijkheden kunnen beiden zichzelf ontwikkelen. 
Coachattitude:  Ik geloof in de hulpbronnen van mijn klant.  

 
8. Wie flexibel is, beheerst het systeem. 

Het systeem (of persoon) met de meeste flexibiliteit in gedrag zal het systeem besturen 
of beheersen.  
Coachattitude:  Als dit niet werkt, doe ik wat anders. Ik ben flexibel.   
 

9. De woorden die we gebruiken zijn niet de ervaring zelf. 
Met behulp van woorden proberen we een gebeurtenis of ervaring uit te drukken. Onze 
woorden geven echter nooit precies de ervaring of gebeurtenis weer. Denk maar eens aan 
een fijne vakantie en vertel in 20 seconden over deze vakantie. Hoe kun je in deze 20 
seconden een vakantie van twee weken weergeven? Zoals de kaart niet het gebied is, zijn 
de woorden niet de ervaring zelf.  
Coachattitude: Ik accepteer dat woorden een poging zijn om een ervaring weer te geven. 
 

10. Beperkingen en mogelijkheden liggen in het wereldmodel. 
Onze kijk op de wereld stelt ons in staat om dat te bereiken wat we willen en wat goed 
is voor ons en onze omgeving. Evenzo geldt dat onze kijk op de wereld ons ook kan 
verhinderen onze doelen te bereiken. Ieder mens maakt bewust of onbewust de keuze 
voor belemmeringen of mogelijkheden.  



Coachattitude:   Mijn kijk op de wereld geeft mij kracht. 
 

11. Gedrag en verandering zijn afhankelijk van context en ecologie. 
Het gedrag van iemand is afhankelijk van de context waarin het gedrag plaatsvindt. Een 
NLP’er werkt aan verandering die voldoet aan de ecologie-check: dat wil zeggen: aan 
de verandering zitten geen (ongewenste/onvoorziene) negatieve gevolgen  Gedrag en 
veranderingen dienen als zodanig geëvalueerd te worden. 
Coachattitude:    Ik houd altijd rekening met de context en de ecologie. 
 

12. Non-verbale uitingen vormen de belangrijkste informatie over een persoon. 
Uit klassiek onderzoek (Albert Mehrabian) blijkt dat lichaamstaal ruim de helft van de 
communicatie bepaalt. Iemand kan wel zeggen dat hij vrolijk is, maar als hij met zijn 
lichaam een andere emotie communiceert, geloven we de lichaamstaal. 
Coachattitude: Ik gebruik mijn zintuiglijke scherpzinnigheid om te kalibreren.  
 

13. Alle procedures dienen keuze te hebben. 
Als mensen een probleem hebben, ervaren ze weinig keuzevrijheid. Daarom zijn alle 
NLP-interventies gericht op het vergroten van de keuzeruimte. Het is hierbij van belang 
dat de keuzes autonoom blijven: de klant kiest zelf voor verandering en blijft de 
eigenaar van zijn eigen leven (zie 14).  
Coachattitude: Ik draag bij aan het vergroten van de keuzeruimte 
 

14. You’re driving your bus! 
Wie zit er achter het stuur van jouw leven? Overkomt het leven jou en voel je je vaak 
slachtoffer van de omstandigheden of geloof je dat je zelf de schepper van je leven 
bent? Dit thema wordt in NLP ook wel het ‘cause and effect’ thema genoemd (oorzaak 
en gevolg). Aan welke kant sta jij? Geloof je dat jouw leven een gevolg is van wat 
anderen beslissen of geloof je dat jij zelf de oorzaak bent van hoe je leeft? Deze 
vooronderstelling geeft de klant zijn autonomie terug. 
Coachattitude:  Who is driving your bus? You are! 
 

15. Alle procedures en interventies zijn gericht op persoonlijk groei. 
De basis van de NLP-interventies is respect voor de ander. Een NLP’er is dienend voor 
de ander om de ander te laten groeien in éénzijn (zie ook 18).  
Coachattitude: Ik schep ruimte om de ander te laten groeien. 
  

16. Het onbewuste is minstens zo belangrijk als het bewuste denken.  
We kunnen met ons bewuste ongeveer 7 plus of min 2 eenheden aan informatie tegelijk 
verwerken. Gezien het grote aantal indrukken en prikkels dat via ons zenuwstelsel 
binnenkomt, is dat niet veel. NLP’ers geloven daarom in de enorme kracht van het 
onbewuste dat veel meer informatie kan verwerken. Inmiddels is ook via allerlei 
wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat ons onbewuste veel krachtiger is dan ons 
bewuste. Lees bijvoorbeeld het boek Het slimme onbewuste van Ap Dijksterhuis, 
hoogleraar psychologie. 
Coachattitude:  Ik geloof in de kracht van het onbewuste.  
  

17. Als iemand anders iets kan, kan ik het leren.  
NLP is ontstaan uit het modelleren van succesvolle mensen en vanuit deze 
vooronderstelling. Individuele vermogens zijn het resultaat van de manier waarop 
iemand zijn subjectieve ervaring organiseert. Als je die structuur kent, kun je een 
vermogen in principe overnemen.  
Coachattitude:  Kunnen is een kwestie van structuur. 

 
 
 



 
 
 
18. Elk individu is een verzameling van delen.  

Een individu kan benaderd worden als een verzameling van subpersoonlijkheden die 
binnen NLP ‘delen’ genoemd worden, ieder met zijn eigen gedachten, gevoelens, 
gedragingen en overtuigingen. NLP gaat ervan uit dat het goed is te streven naar 
overeenstemming tussen zoveel mogelijk delen.  
Coachattitude:  Ik streef naar éénwording: samenwerking en samensmelting van delen.  
 

19. Nut is belangrijker dan waarheid. 
NLP gaat uit van het pragmatisme (van grondlegger Charles Saunders en bekend via 
William James) waarin ‘waar’ synoniem is met ‘nuttig’. Het gaat niet om het vinden van 
de waarheid, maar om de vraag wat nuttig, werkzaam of bevorderlijk is. Dit past goed bij 
de ideeën van Korzybski over ons wereldmodel. “Want als we de wereld niet kunnen 
kennen, heeft het ook geen zin ernaar te zoeken. In plaats van vruchteloos te pogen 
een waarheidsgetrouwe afspiegeling van de werkelijkheid te vinden, kunnen we beter 
iets nuttigs doen met ons wereldmodel (Essenties van NLP).”  
Coachattitude:  Wat werkt, werkt! 
 

20. Weerstand is een gebrek aan rapport. 
Nogal wat trainers en coaches ervaren soms een bepaalde mate van weerstand bij hun 
klanten. Volgens Milton Erickson, één van therapeuten die model gestaan heeft voor de 
ontwikkeling van NLP, is weerstand een teken dat de coach (of trainer) onvoldoende 
rapport heeft opgebouwd.  
Coachattitude:  Weerstand is een respons op mijn communicatie.  

 
 
In de NLP-literatuur kom je veel verschillende indelingen met vooronderstellingen tegen 



Jongere en Oudere Zelf 

Het is zeer zinvol om bepaalde huidige situaties die je wilt veranderen te bespreken 
met je jongere en oudere zelf.  Welke feedback hebben zij voor jou in het NU? 
 

1. Zet drie posities op je levenslijn 
Stel je je leven in de tijd voor als een tijdslijn en bepaal waar het heden is, waar 
het verleden en waar de toekomst. Ga naast je levenslijn staan, in 3e positie en 
overzie het verleden en de toekomst. Kijk naar je “jongere zelf” (gedissocieerd) 
en kijk naar je “oudere zelf”. Formuleer vervolgens, terwijl je naar het heden kijkt, 
het probleem of liever gezegd de coachuitdaging die je wilt oplossen. 

 
2. Feedback van je jongere zelf 

Ga voor je “jongere zelf” staan (3e positie) en neem het kind waar. Zie hoe het 
kind die uitdaging zou oplossen. Stap vervolgens (2e positie) in het kind 
(geassocieerd), ervaar hoe je als kind deze uitdaging oplost en geef feedback 
aan je “huidige zelf”. Ga terug naar de 3e positie om te reflecteren op de 
feedback.  

  
3. Feedback van je oudere zelf 

Ga nu voor je “oudere zelf” staan (3e positie) en neem jezelf in de toekomst waar, 
zie hoe je “oudere zelf” de uitdaging oplost. Stap vervolgens (2e positie) in je 
oudere zelf (geassocieerd), ervaar hoe je dit oplost en geef feedback aan je 
“huidige zelf”. Ga terug naar de 3e positie om te reflecteren op de feedback. 

 
4. Ervaar de feedback in het nu 

Ga weer gedissocieerd (3e positie) voor de huidige situatie staan en vertel welke 
feedback bruikbaar is in de huidige coachuitdaging. Stap nu in de huidige situatie 
(1e positie) en ervaar deze feedback aan jezelf. 

 
5. Hulpbronnen toevoegen 

Kijk nu vanuit het heden (1e positie) naar je “jongere zelf” en je “oudere zelf”. 
Geef van beide drie identiteitskenmerken (metaforen!). Vraag jezelf af: “hoe kan 
ik de jongere en oudere zelf als hulpbron gebruiken; in welke coachsituaties zijn 
zij behulpzaam?” 

 
6. Future Pace en ecologie 

Ga ten slotte voor je tijdslijn staan (3e positie), overzie het verleden, heden en de 
toekomst en geef aan op welke wijze de uitdaging veranderd/opgelost is. Vraag 
vervolgens of er nog delen zijn die bezwaar maken tegen deze verandering.  



Meta Model Overtreding: Zie ook Tien Coachkaarten: taalpatronen. 

PATRONEN (naam taalpatroon) UITDAGING (vraag) VOORSPELLING (effect) 

VERVORMINGEN 

1. Gedachten lezen: 

 Iemands gedachtenpatroon kennen 
 Vb.: “Hij heeft een hekel aan mij” 

Hoe weet je dat hij een hekel aan je 
heeft? 

Vraag naar de bron van de 
informatie. 
 

2. Eeuwige waarheid: (losse flodder) 

 Waardeoordeel zonder de persoon die 
  oordeelt, te benoemen. 
      Vb.: “koffie is slecht” 

Wie zegt dat dit slecht is? Hoe weet je 
dat dit slecht is? 

Ontdek de overtuiging en verwijs 
naar de referentie of bron. 

3. Oorzaak/ gevolg:     (A  > B) 

 Waarbij de oorzaak buiten zichzelf wordt  
      gezocht. 
 Vb.: “Jij maakt mij kwaad” of “Door hem  voel ik  
      me rot”  

 
Wat maakt dat mijn gedrag bij jou 
kwaadheid veroorzaakt? Hoe komt het 
dat jij ervoor kiest (onbewust) om je rot 
te voelen? 

 
Achterhaal de keuze en wijs  
mensen op hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

4. Complexe equivalentie:   (A = B) 

 Twee ervaringen verteld als twee 
  synoniemen. 
 Vb.: “Hij schreeuwt tegen mij, dus hij mag 
  mij niet” 

Wat zegt zijn schreeuwen over hem? 
Heb jij ooit geschreeuwd tegen iemand 
die je wel mag? 

Betrek een deel op zichzelf. Zoek 
naar tegenvoorbeelden. 

5. Vooronderstellingen: 

 Impliciet uitspreken van vooronderstellingen. 
      Zonder die vooronderstelling was die 
      uitspraak niet waar. 
 Vb.: "Als hij wist hoeveel ik heb geleden, 
 dan had hij niet zo gedaan." 

 
Hoe kies jij je lijden? 
Hoe reageert hij? 
Hoe weet je dat hij niet weet dat jij hebt 
geleden? 

 
Specificeer de vooronderstel-  
lingen. Achterhaal de interne 
representatie. 
 

GENERALISATIES 

6. Alles of niets-uitspraken: 

 Altijd, nooit, iedereen, niemand, overal, 
  nergens enz. 
 Vb.: “Niemand neemt mij serieus” 

 
Overdrijf, stel een nadrukkelijke vraag: 
“NIEMAND, echt helemaal niemand?” 

 
Laat tegenvoorbeelden aan-  
geven. Achterhaal effecten, 
resultaten. 

7. Modale operatoren: 

 A. van noodzakelijkheid: verplicht zijn, 
   moeten,  geen keuze hebben 
  Vb.: “Ik moet dit echt vandaag doen.” 
 B. van (on)mogelijkheid: kunnen, kan  
          niet, mogelijk, niet mogelijk, zullen. 
  Vb.: “Ik kan er wel tijd voor maken” 

 
A. Wat zou er gebeuren als je het  
 niet zou doen? Van wie moet dat? 
 
B. Wat weerhoud je ervan om ....? 
 Wat belet je? 

 
Zoek naar bronnen, uitkomsten  
en doelen. 
 
Zoek naar oorzaken. 

WEGLATINGEN 

8. Nominalisaties: 

 Een actief werkwoord wat wordt omgezet in 
 een passief zelfstandig naamwoord. 
 Vb.: “Ik heb spijt van m’n beslissing”  

 
Hoe beslis je? 
Wat heb je beslist? 

 
Verander de stilstand (beslis-sing)  
terug in een beweging/proces  
(beslis). 

9. Ongespecificeerd (vaag) werkwoord: 

 Niet specifiek aangeven wat er concreet  
 gebeurt. 
 Vb.: “Jan doet mij pijn”  

 
Hoe precies heeft Jan jou pijn gedaan? 
Wat specifiek heeft Jan gedaan, waar-
door jij pijn voelde? 

 
Maak het werkwoord specifiek. 

10. Algemene weglatingen: 

 Vb.: “Ik heb geen geluk” 
 
 
11. Uitspraak zonder referentie: 

 Vb.: “Zij luisteren niet naar mij” 
 
 
12. Halve vergelijkingen: 

 Vb.: “Het is beter om eerst op te ruimen” 

 
A. Waar, wanneer, over wat, tegen 
  wie ? 
 
B. Wie zijn zij, over wie hebben we 
  het? Wie precies? 
 
 
C. Beter dan wat, beter dan wie? 
 

 
Vul weglatingen in. 
 
 
Specifieke verwijzing naar de  
referentie. 
 
 
Herstel de volledige vergelijking. 



NLP Communicatiemodel 

Zie ook: Zes setjes Grondkaarten: Het NLP Communicatiemodel 

 

Techniek: Het NLP Communicatiemodel teruglopen 

Mensen geven voortdurend betekenis aan datgene wat ze waargenomen hebben. Nu je het 
communicatiemodel kent, weet je dat alle waarneming subjectief is en dat de kaart nooit het gebied is.  
In deze oefening ervaar je hoe (subjectief) het communicatiemodel werkt. Je legt het model op de grond 
neer en loopt als het ware het model terug van ‘gedrag’ naar de ‘waarneming’. 
 
 
Pak de 5 kaartjes  

1: waarneming 
  2: filters 
  3: interne representatie (film) 
  4: stemming &  fysiologie  
  5: gedrag   
 
 
Leg zo op de grond, zoals in de afbeelding hiernaast.  
 
Stap 1.  A brengt een lastige huidige situatie in waarin hij zelf betrokken is. 
  
Stap 2.   A gaat op kaartje 5 (gedrag) staan. B vraagt: “Wat doe je in deze situatie?” 
 
Stap 3.   A gaat op kaartje 4 (stemming en fysiologie) staan. B vraagt: “Wat voel je dan en   

Welke houding neem je daarbij aan? “  
 

Stap 4.   A gaat op kaartje 3 (I.R.) staan. B vraagt: “Wat denk je dan? Wat zeg je tegen jezelf?”  
 
Stap 5.   A gaat op kaartje 2 (filters) staan. B vraagt: “Wat moet waar zijn dat je dit denkt en   

voelt? Welke overtuiging (over jezelf) heb je waardoor je dit denkt en/of voelt? Waar 
geloof je in waardoor je weet wat je doet? Welke criteria zijn voor jou belangrijk 
waardoor je denkt wat je denkt?” 
 

Stap 6.   A gaat op 1 (waarneming) staan. B vraagt: “Wat kunnen wij waarnemen wat feitelijk is?   
Wat precies speelde er voordat je deed wat je deed? Wat gebeurde er in je omgeving?” 
 

Stap 7.   B nodigt A uit tot reflectie. “Hoe is het voor jou om jouw proces zo uit elkaar getrokken  
te zien? Wat leer je hieruit? Wat ga je nu een volgende keer doen? Wat wordt je eerste  
stap?” 

 

1 

5 

2 3 

4 



SCORE-MODEL  

Symptoms, Cause, Outcome, Resources & Effect 

 

Robert Dilts states in the Encyclopedia of Systemic NLP and NLP New Coding that the S.C.O.R.E. 

model originated in 1987 when he and the late Todd Epstein noticed that they were intuitively using 

a more effective method than their advanced NLP students for mapping out problems and designing 

interventions to get to solutions. 

As they examined their own problem-solving process to find how it differed from that of their 

students, they found that they were viewing any problem situation as having these five components: 

Symptoms: these are the immediate signs that tell you there is a problem 

Causes: which may be the antecedent conditions that gave rise to the symptoms, the 

intentions behind behaviours giving rise to the problem, or current constraints 

Outcomes: your desired result or goal, where you want to get to 

Resources: the qualities, capabilities, reserves and help that you can bring to bear on solving 

the problem. These can be past, present or future. 

Effects: the longer term, systemic and higher level results of the outcome 

 

Symptoms:  

•What’s not working? 

•What do you want to change? 

 

 Causes: 

•What are the underlying causes? 

•What’s stopping you from fixing this? 

•Who or what is benefiting from not fixing this? 

 

 Outcomes: 

http://nlpuniversitypress.com/html3/SaSe15.html


•What do you want instead of the problem? 

•Where do you want to get to? 

 

 Effects: 

•What will it do for you/your team/your organisation/society for you to attain your goal? 

•How will reaching your outcome change things? 

•What will you learn from it? 

 

 Resources 

•What skills/money/equipment/contacts do you have that will help you to solve your problem? 

•Have you faced a problem like this before? How did you solve it? 

 

 

 

 

http://www.coachingleaders.co.uk/blog/the-nlp-score-model-part-1-the-basics.html


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. 
 
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. 
Strategieen worden weergegeven aan de hand van de representatiesystemen. 
 
Representatiesysteem 
Welke representatiesystemen zijn actief in de strategie? We gebruiken afkortingen om de 
strategie in modaliteiten te noteren. 
 

□ V   =  Visueel  
□ A   =  Auditief 
□ K   =  Kinesthetisch 
□ O   =  Olfactorisch 
□ G   =  Gustatorisch  
□ Ad  =  Auditief digitaal 

 
Waar ligt de focus van het representatiesysteem? Ligt dat intern (i) of extern (e)? Je kunt 
bijvoorbeeld geluiden in jezelf horen (Ai) en je kunt ook geluiden uit je omgeving horen (Ae). 
Gewaarwordingen (gevoelens) die van binnenuit komen, noteren we als K(i). 
Gewaarwordingen die via de tastzin tot je komen, zoals ‘dit voelt koud en donzig’, noteren we 
als K(e). Een beweging van het lichaam, noteren we als K(m) waarbij (m) staat voor 
‘motorisch’. Een ander onderscheid in focus is herinnering (h) of constructie (c). Je kunt een 
beeld herinneren (Vh) of een beeld construeren (Vc). Hieronder staan de verschillende 
oriëntatiemogelijkheden: 
 

□ i   =  intern 
□ e  =  extern 
□ m =  motorisch 
□ h  =  herinnering 
□ c  =  constructie 
□ +  =  positief (bij K+ als positief gevoel) 
□ -   =  negatief (bij K- als negatief gevoel) 



Een voorbeeld 

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

  

De man ziet iets (Ve).  

Hij vraagt naar de prijs (Ae). 

Hij hoort het antwoord en zegt tegen zichzelf: “Een mooie prijs (Ad).” 

Dan krijgt hij een goed gevoel (K+) en koopt hij de rozen.  

 

Er zijn talloze koopstrategieën. Een andere man:  

- Ziet eerst een mooie bos rozen voor zich (Vh). 
- Vergelijkt dit beeld met de rozen in de winkel (Ve). 
- Zegt: “Ze zien er goed uit (Ad).”  
- Ruikt aan de bloemen (Oe). 
- Krijgt dan een goed gevoel (K+). 
- Koopt de bloemen (Ke).  

 
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. 
 
Transfer van strategieën 
Een goede strategie die iemand al heeft, kun je ook beschikbaar maken voor andere 
situaties. Wie bijvoorbeeld in de thuissituatie besluitvaardig is maar het moeilijk vindt om in 
de werksituatie beslissingen te nemen, kan de 'thuisstrategie' voor beslissen ook op het werk 
leren toepassen. We noemen dat ‘transfer van strategieën naar andere situaties’.  
 
Effectieve strategieën 
Wat maakt een strategie effectief? Effectieve strategieën maken gebruik van het snelste 
zoeksysteem en hebben een logische volgorde. Daar zijn twee manieren voor: een formele 
en een informele. Wanneer je iemand vraagt: “Hoe doe je... ?” zal hij je dat vertellen. Dat is 
de informele manier. Een strategie komt dan spontaan naar boven; mensen drukken in hun 
predikaten meestal heel precies uit wat ze 'van binnen' doen. Iemand die vertelt over een 
ooit genomen beslissing zal daarbij de stappen van zijn beslissingsstrategie doorlopen en je 
vertellen welke het zijn. Luister naar de predikaten, let op de oogbewegingen en onthoud de 
modaliteiten in de volgorde waarin die worden gepresenteerd. 
 
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. 

 
Wat zegt de NLP-encyclopedie? 
 
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. 

Wat zijn triggers? 
Triggers zijn zintuiglijke waarnemingen die ineens een sterk gevoel teweegbrengen. Er is 
een stimulus die meteen voor een sterke respons zorgt. Door de trigger verandert de 
strategie, oftewel de weg naar je doel. Een trigger kan een sterk negatief gevoel of juist een 
sterk positief gevoel ‘afvuren’. Een waarneming kan mijn interne representatie veranderen, 
meteen een andere stemming geven en dus ander gedrag opleveren. Wanneer wij onze 
triggers kennen, kunnen we de gewenste strategie volgen en ons doel bereiken. 

 



Hoe herken je triggers? 
 
Je kunt op het spoor van triggers komen door goed te kalibreren. Wat zijn mogelijke 
(minimal) cues die duiden op een trigger? 
 

□ Fysiologieverandering 
- houding 
- handbewegingen 
- gelaat 
- ademhaling 
  

□ Oogbewegingen (Vc, Vh, Ac, Ah, K, Ad)  
 

□ Stemverandering (tempo, toon, ritme, timbre) 
 

Structurele triggers die je consequent afleiden van je doel, lopen meestal langs alle 
representatiesystemen (V - A - K).  
 



Wat zijn submodaliteiten? 
 
We hebben representatiesystemen die wij allen op onze eigen manier hanteren. Binnen NLP 
noemen we de representatiesystemen ook wel de modaliteiten: visueel, auditief, 
kinesthetisch en auditief digitaal zijn de voornaamste modaliteiten. Er zijn binnen een 
modaliteit echter ook weer veel verschillen mogelijk. Neem de visuele modaliteit. Wat zie je 
in gedachten? Een plaatje dat ver weg is of dichtbij? Kleur of zwart-wit? Klein of groot? Al 
deze kleinere eenheden van een modaliteit noemen we submodaliteiten.    
Submodaliteiten zijn dus de fijnere nuances van de modaliteiten zien, horen, voelen, ruiken 
en proeven. Zij bepalen de kwaliteit van je waarneming en je beleving. Zo kun je de 
submodaliteiten van een gevoel onderzoeken en gedetailleerd en concreet beschrijven hoe 
je dat gevoel (fysiek) waarneemt. Submodaliteiten vormen de kleinste bouwsteentjes van 
onze innerlijke ervaring en bepalen de betekenissen die we geven aan de wereld om ons 
heen. Ze vormen de bouwstenen van onze “hersenentaal”.  
 
Codering 
Iedereen neemt op zijn eigen manier waar. Elke ervaring wordt op een andere manier 
opgeslagen. Door middel van onze submodaliteiten ‘coderen’ wij onze interne toestanden. 
Onze representatie van een plezierige herinnering is anders dan die van een onplezierige. 
Bij het werken met submodaliteiten gaat het om het vinden van het verschil dat het verschil 
maakt, ofwel het ‘onderscheidende onderscheid’. Op basis van submodaliteiten zijn vele 
snelle en werkzame interventies ontwikkeld. Al deze interventies veronderstellen dat de 
cliënt in staat is de submodaliteiten van een bepaalde representatie met zijn wil te 
beïnvloeden. Submodaliteiten geven enorm veel mogelijkheden om controle te krijgen over 
onze subjectieve belevingen, omdat we ze te allen tijde kunnen veranderen. De 
submodaliteiten geven de structuur aan van de subjectieve ervaring. 
 

Interne representatie (interne film) 
De kaart is niet het gebied. En nu je het communicatiemodel kent, weet je dat je voortdurend 
je eigen kaarten maakt van het gebied (de werkelijkheid). Je zou ook een andere metafoor 
kunnen gebruiken: de interne bioscoop. Eigenlijk zit je voortdurend in je eigen bioscoop, 
enerzijds naar oude films te kijken (ervaringen, belevenissen, herinneringen), anderzijds 
nieuwe films te creëren (dat wat je vandaag meemaakt, wordt een film die je in de toekomst 
als herinnering kunt afdraaien). Al deze ‘films’ bestaan uit submodaliteiten en niets meer dan 
dat. NLP leert je om de regisseur van je eigen films te worden door je nieuwe 
montagetechnieken aan te reiken.   

 
Hoe herken je submodaliteiten? 
Bandler noemt submodaliteiten “the building blocks of experience”. Hoe herken je deze 
“building blocks”? Door bij het uitvragen van een ervaring dieper in te gaan op de precieze 
aard van de beelden, geluiden, gevoelens, geuren, smaken en zelfspraak. Het is daarvoor 
handig dat je verschillende onderscheidingen kent. Hieronder vind je een aantal voorbeelden 
van submodaliteiten, geordend naar de modaliteit (of representatiesysteem of 
zintuigsysteem) waar ze bij horen.  
 

Visuele submodaliteiten 
Hieronder vind je enkele veelvoorkomende visuele submodaliteiten die we telkens als twee 
tegenstellingen presenteren.  
 

 Is het beeld ver weg of dichtbij? 

 Is het omkaderd (met een rand of lijst) of is het panoramisch (overal om je heen)? 

 Is het kleur of zwart-wit? 

 Is het groot of klein? 

 Is het breedbeeld (rechthoekig) of vierkant 



 Is het helder (scherp) of wazig 

 Is het gedissocieerd (zie je jezelf in het beeld staan) of geassocieerd (door jouw eigen 
ogen)? 

 Is het stilstaand of bewegend? 

 Vanuit welke hoek komt het beeld (kikker- of vogelperspectief)? 

 Zijn de kleuren fel (intens, warm) of dof (flets)? 

 Zijn de bewegingen snel, gewoon, langzaam, slow motion? 

 Is het een totaalbeeld of ingezoomd op een deel? 

 Is het plat (2D) of ruimtelijk (3D)? 

 Is het hoog, laag, links, rechts, midden in beeld? 

 Is het licht of donker? 

 Is het één beeld of zijn het meerdere beelden door elkaar? 

 Andere… 
 
Auditieve modaliteiten 
Dan nu enkele auditieve submodaliteiten. 

 Is het geluid hard of zacht (volume)? 

 Is het geluid ritmisch of onregelmatig (cadans)? 

 Hoog of laag (pitch)? 

 Snel of langzaam (tempo)? 

 Kakofonisch, meerstemmig of eenstemmig (focus)? 

 Kent het geluid pauzes, onderbrekingen of is het aanhoudend (flow)? 

 Kort of lang (lengte)? 

 Klinkt het geluid harmonisch of dissonant (samenklank)? 

 Snel of langzaam (tempo)? 

 Waar komt het geluid vandaan (locatie)? 

 Afwisselend of monotoon (dynamiek)? 

 Mono of stereo (kanaal)? 

 Dof of helder (timbre)? 

 Komt het geluid van binnen of van buiten? 

 Is het herhalend of voortstuwend (structuur)? 

 Is het rechtstreeks, gedempt of met echo (resonantie)? 

 Andere… 
 
Kinesthetische modaliteiten 
Voorbeelden van kinesthetische submodaliteiten. 

 Waar voel je het gevoel in of op je lichaam? 

 Hoe groot is het gebied waar je het voelt? 

 Welke vorm neemt het aan? 

 Hoe zwaar voelt dit gevoel (gewicht)? 

 Is het warm of koud (temperatuur)? 

 Is het intens of oppervlakkig? 

 Is het in beweging (veranderlijk) of constant? 

 Is het fijn of niet prettig? 

 Voelt het als pijn, druk, spanning of schurend? 

 Voel je het voortdurend, kort of ritmisch (aan/uit)?  

 Voelt het ruw of zacht? 

 Nat of droog? 

 Voelt het als jeuk, kriebel, trillend, bijtend? 

 Is je ademhaling dan snel of langzaam en laag, midden of hoog? 

 Is het gevoelig of verdoofd? 

 Andere… 



 
Gustatorische submodaliteiten 

 Sterke smaak of zachte smaak? 

 Pittig of flauw? 

 Zoet, zuur, bitter of zout? 

 Fris of brandend? 

 Vers of bedorven? 

 Natuurlijk of kunstmatig? 

 Andere… 
 
Olfactorische submodaliteiten 

 Sterke of zwakke geur? 

 Zwaar of licht? 

 Zoet, zuur, bitter of zout? 

 Fris, bedompt of verstikkend? 

 Vochtig of droog?  

 Vers of bedorven? 

 Natuurlijk of kunstmatig? 

 Andere… 
 
Auditief digitale submodaliteiten 
Ook je zelfspraak kent verschillende submodaliteiten 

 Hard of zacht (schreeuwend, normaal, fluisterend)? 

 Monotoon of dynamisch? 

 Neutraal (nieuwslezer) of ingekleurd (vanuit emotie)? 

 Is het je eigen stem of die van iemand anders? 

 Andere… 
 
Voor de duidelijkheid: deze lijst is verre van volledig. Er zijn veel meer submodaliteiten. Let 
daarom tijdens coaching goed op de submodaliteiten die de cliënt zelf benoemt en met name 
op die submodaliteiten die het verschil lijken te maken, het verschil tussen een fijne en een 
minder fijne beleving. Dergelijke bepalende submodaliteiten heten drivers.  
 

De driver  
Meestal bepaalt één submodaliteit de weergave van de andere submodaliteiten. Deze 
submodaliteit wordt de driver genoemd, oftewel de driving submodality. Vrij vertaald 
betekent de driver: de bestuurder. Een mooie term, want deze submodaliteit bestuurt andere 
submodaliteiten. Wanneer we de besturende submodaliteit van een negatieve ervaring 
veranderen dan veranderen andere submodaliteiten mee. We vinden de driver door eerst de 
submodaliteiten van een bepaalde ervaring (bijvoorbeeld een negatieve ervaring) te contras-
teren met een andere ervaring (positieve ervaring), zoals in de oefening “mapping across” 
(zie verderop). Vervolgens worden de afwijkende submodaliteiten één voor één veranderd 
en gaan we daarbij na of andere submodaliteiten mee veranderen. Wanneer andere 
submodaliteiten mee veranderen dan hebben we de driver gevonden. Door daarna 
simpelweg de driver te veranderen geven we een totaal andere emotionele 
beleving/betekenis aan een (negatieve) ervaring.   
 
Voorbeeld 
Een negatieve ervaring heeft drie  afwijkende submodaliteiten (bijvoorbeeld klein, zwart-wit 
en stilstaand) naast een positieve ervaring (groot, kleur, bewegend). Wanneer we klein in 
groot veranderen en de weergave verder zwart/wit en stilstaand blijft dan is klein niet de 
driver. Wanneer we de ervaring van zwart/wit naar kleur veranderen en vervolgens wordt het 
een groot, bewegend beeld in kleur dan is “zwart/wit naar kleur” de driver. 



 
Hoe vind je de driver? 
1. Benoem twee stemmingen die je met elkaar wilt contrasteren, waarvan één gewenste 

stemming en één ongewenste stemming. 
 
2. Bepaal van beide stemmingen de submodaliteiten. 
 
3. Zoek naar de bepalende submodaliteit door de afwijkende submodaliteiten van de 

negatieve ervaring één voor één te veranderen in de tegenovergestelde weergave, 
identiek aan de weergave van de positieve ervaring. Vraag na elke verandering of 
andere submodaliteiten mee veranderd zijn. De submodaliteit die andere 
submodaliteiten verandert, is de driver. 

 
4. Test: Laat de cliënt nu de negatieve ervaring nog eens oproepen en zelf de driver 

veranderen. Hoe is de beleving van de ervaring nu? 

 

Submodaliteitstechniek: Mapping across 
 
 
Mapping across is een NLP-techniek waarmee je submodaliteiten van de 
ene ervaring kunt overdragen op een andere ervaring, vergelijkbaar met  
knippen en plakken in Word. Je werkt daarvoor met twee situaties of  
stemmingen: één die problematisch is en waarvan je last hebt 
en een hulpbron.  
 
Hoe werkt mapping across? 
Voer de eerste vier stappen uit. Dat zijn de basisstappen. Daarna eventueel 5 en 6 

toevoegen.  
 

1.   Identificeer twee stemmingen: een gewenste en een ongewenste. Zorg voor een 
breakstate.  
 

2.   Voer een contrastanalyse uit.  
 

3.   Zoek de kritieke submodaliteiten die afwijkend zijn. Bepaal de driver(s). 
 

4.   Breng de kritische submodaliteiten van de gewenste stemming over naar de 
ongewenste stemming.  
 

5.   Stuur hierbij de oogbewegingen van de cliënt. Bijvoorbeeld bij een nieuw beeld zeg je 
“Kijk eens naar rechtsboven (Vc) en maak het beeld. Heb je het? Neem het beeld 
dan mee terwijl je naar linksboven (Vh) kijkt.” Herhaal deze strategie een aantal 
keren.  
 

6.   Anker eventueel de nieuwe stemming. 
 
 
 
 
Het werken met submodaliteiten betekent dat je in staat bent een contrastanalyse te 
maken. Bij een contrastanalyse kun je de submodaliteiten van twee ervaringen 
uitvragen en in kaart brengen om ze vervolgens met elkaar te vergelijken.  
 



Hoe werkt een contrastanalyse? 
 

1. Je werkt in tweetallen. A is coach, B is inbrenger.  
2. A vraagt B naar twee ervaringen: een positieve ervaring en een negatieve ervaring.  
3. B doet de ogen dicht, maakt contact met de positieve ervaring en ziet vervolgens wat 

hij ziet, hoort wat hij hoort, voelt wat hij voelt.  
4. A brengt eerst de submodaliteiten van de positieve ervaring in kaart met de lijst 

hieronder.  
5. A zorgt voor een korte breakstate. Een breakstate zorgt ervoor dat B even aan iets 

anders denkt (dan wat hij net heeft ingebracht).  
6. Vervolgens maakt B contact met de negatieve ervaring. 
7. A brengt ook deze submodaliteiten in kaart.  
8. Als B klaar is, zorgt A voor een breakstate om B uit de negatieve ervaring te halen. 
9. A kijkt welke submodaliteiten overeenkomen en welke niet. 
10. A test welke submodaliteit(en) de driver is (zijn).  

 
POSITIEVE ERVARING  NEGATIEVE ERVARING 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………… 

VISUEEL 

kleur/zwart wit 

groot/klein 

bewegend/stilstaand 

helder/wazig 

dichtbij/ver weg 

hoog/laag (li/re) 

panoramisch/kader 

associatie/dissociatie 

licht/ donker 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………… 

 

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

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

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

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

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

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

AUDITIEF 

geluid ja/nee 

volume hard/zacht 

hoge/lage tonen 

geluid dichtbij/ver weg 

tempo snel/langzaam 

zelfspraak (wat zeg je?) 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

…………........................ 

KINESTHETISCH 

temperatuur warm/koud 

ademhaling hoog/laag 

plek in het lichaam 

druk: hard/zacht 

beweging 

 

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

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

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

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

…………........................ 



HERKADEREN OP DE TIJDLIJN 
 
 

Onze overtuigingen zijn eens begonnen als concrete ervaringen die we 
omgevormd hebben tot een generalisatie. Door terug te gaan naar de eerste 

concrete ervaring worden we ons bewust van de betekenis die we op grond van 
onze waarden hebben gegeven aan dat betreffende verschijnsel. In essentie kent 
NLP twee verandertechnieken: ankeren en herkaderen. 

Een ander gebruiken we als hulpbron waardoor we een andere betekenis kunnen 
geven aan een ervaring. De onderstaande veranderingstechniek is gebaseerd op 

herkadering en heeft hetzelfde effect. 
 
 

1. BENOEM EEN “BEPERKENDE” OVERTUIGING 
 “Wat geloof ik NU wat ik niet wil geloven” of “Wat geloof ik niet wat ik wél wil  

 geloven”! 
 
2. VIND CONCRETE ERVARING OP DE TIJDSLIJN 

 Stap in de 3e positie (meta-positie), overzie je tijdslijn en ga na op welke 
concrete ervaringen deze overtuiging gebaseerd is. Zoek minstens drie 

ervaringen. Welke zintuiglijke ervaringen hebben tot deze overtuiging geleid? 
 
3. SPECIFICEER DE ERVARINGEN 

 Associeer in de ervaringen (1e positie) en geef antwoord op de  
 volgende vragen: 

  Wat gebeurde er precies, wat is het verschijnsel? 

 Welke conclusie heb ik getrokken; welke betekenis heb ik hieraan 
 gegeven? 

 Stap nu weer in de meta-positie: 

  Welke andere conclusie had ik ook kunnen trekken, die nu bekrachtigend 
  is? 

 
4. ASSOCIEER OPNIEUW IN DE ERVARINGEN 

 Loop over je levenslijn naar de vroegste ervaring en stap erin. Ervaar de 
situatie opnieuw en geef er nu de andere betekenis (conclusie) aan. 

 Loop door naar de andere ervaringen over je tijdslijn en doe hetzelfde. 

 
5. ASSOCIEER IN DE HUIDIGE SITUATIE 

 Stap nu in de beperkende overtuiging zoals je die nu ervaart (zie stap 1) en 
herhaal de vorige stap ook daar. 

 

6. FUTURE PACE  
 Richt je aandacht op de toekomst en benoem een situatie waar de oude 

overtuiging kan optreden, vraag jezelf af: “Hoe is het nu?” 
 

 



Waarnemingsposities:  
 
Zie ook: Zes setjes modelkaarten: waarnemingsposities 
 
 
Oefening: Doorlopen van de waarnemingsposities  
 
Tweetallen: er staan drie stoelen, A leidt B. B vertelt over een gesprek met iemand dat moeilijk verliep, 
of over een persoon waarmee B niet goed kan opschieten.  B neemt de drie hoofdposities in en 
verzamelt informatie over de interactie met de andere persoon. A stelt vragen en stuurt B langs de 
stoelen/posities op de volgende wijze: 
 

1. Stap in positie 1  
“Beleef de situatie vanuit jezelf: wat zie je, hoor je, voel je en zeg je tegen jezelf?” Let op dat A 
hier in de eerste positie spreekt: “ik”. 
 

2. Stap in positie 3 
“Overzie de gehele situatie (jezelf en de ander): welke informatie krijg je nu?” Let op dat A hier 
in de derde positie spreekt: “hij/zij”. 

 
3. Stap in positie 2 

“Beleef de situatie van de ander: wat zie je, hoor je, voel je en zeg je tegen jezelf?” Let op dat 
A hier in de positie van de ander spreekt! 

 
4. Stap in positie 3 

“Welke nieuwe informatie heb je gekregen nu je ook 2 ervaren hebt? Welk advies geef je nu 
aan jezelf?” Let op dissociatie (hij/zij). Wanneer iemand niet goed kan dissociëren, plaats dan 
positie 3 verder weg. 
 

5. Stap in positie 1 
“Geef het advies/de adviezen aan jezelf. Wat zie je, hoor je en voel je nu? Wat zeg je nu tegen 
jezelf? Wat is er veranderd en hoe ga je hiermee om in de toekomst.  

    Wat heb je geleerd over jezelf en de ander?” 
 
Wissel van rol. 
  



Werken met Delen 

Zie ook: Zes setjes Modelkaarten: werken met Delen 
 
TECHNIEK: Met een deel communiceren 
 
 Er zijn verschillende technieken die gebruikmaken van delen. Bij al deze technieken gaat 
het erom een communicatie met het deel of de delen tot stand te brengen. Communiceren 
met delen heeft als doel om ons te brengen bij de “positieve intentie” van delen, waardoor 
het mogelijk is om veranderingen te organiseren. Elk deel heeft die positieve intentie, hoe 
negatief het gedrag van dat deel ook kan zijn. Een deel kan onze subjectieve ervaring 
beïnvloeden en kan in strijd zijn met een ander deel. Hieronder vind je de stappen voor het 
communiceren met delen.  
 
1.  Identificeer het deel 

Benoem een gedrag van jezelf dat je zou willen veranderen. Vraag jezelf af welk deel 
verantwoordelijk is voor dit gedrag. Hoe zou je dit gedrag willen noemen? 

 
2.  Ontmoet het deel 

Maak eens contact met dat deel, begroet dat deel en wacht even rustig af welke reactie 
je krijgt; is het een beeld, geluid, gevoel of stem? 
Bedenk dat dit deel voor jou een positieve intentie heeft. 

 
3.  Geef het deel alle waardering en erkenning 

Bedank het deel voor zijn communicatie en beloon de positieve intentie door alle 
waardering en erkenning te geven. Vraag jezelf af: wat zijn de positieve kanten aan dit 
(negatieve) gedrag van mij? Wat wil dit deel voor mij betekenen, wat is dan de 
positieve intentie? Wil het deel mij ergens tegen beschermen? 

 
4.  Voer een gesprek met dat deel 

Wat zou je aan het deel willen vragen, wat zou je tegen het deel willen zeggen? Hoe 
heb je in het verleden over het deel gedacht? Hoe wil je dat in de toekomst doen? Hoe 
kan het deel jou helpen? enz.. 
Laat een discussie tussen jou en dat deel op gang komen. 

 
5.  Vat het gesprek samen 

Wat heb je van het gesprek geleerd, hoe dacht je erover en hoe denk je er nu over? 
Wat zijn de kernpunten voor je geweest? 

 
6.  Future pace 

Op welke manier wil je in de toekomst in contact blijven met het deel, hoe kan het deel 
jou blijven steunen of iets duidelijk maken? Wat wil jij aan het deel veranderen? Hoe 
stel je het ongewenste gedrag nu in de toekomst voor? 
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