
Ankeren 
 
In NLP geeft ankeren het proces weer waarbij je een interne respons zorgvuldig koppelt aan 
een bepaalde prikkel zodat deze respons te allen tijde weer opgeroepen kan worden.  
 
Pavlov 
Ankeren lijkt in die zin op wat Pavlov met zijn 
honden deed in zijn beroemde onderzoek naar 
conditionering. Pavlov nam waar dat zijn honden 
begonnen te kwijlen als ze eten zagen. Hij was 
benieuwd of hij deze kwijlreactie (respons) ook 
via een andere prikkel kon oproepen. Daarom liet 
hij telkens een bel klinken als de honden gevoerd 
werden. Na een tijdje liet hij alleen de bel horen, 
zonder de honden eten te geven. De honden 
begonnen toch te kwijlen en daarmee had hij 
aangetoond dat gedrag aan te leren en te 
controleren is.  
 
Verschil ankeren en conditioneren 
Dilts ziet echter een duidelijk verschil tussen 
ankeren en conditioneren. Bij het traditionele conditioneren gaat het altijd om een externe 
stimulus uit de omgeving die een gedragsrespons oproept. Bij ankeren kan de stimulus ook 
intern zijn (een gedachte) en uit de respons zich niet enkel in gedrag, maar vooral ook in een 
interne staat of een stemming.  Bij conditioneren zorgt persoon X voor de stimulus die tot 
een respons leidt bij persoon Y, bij ankeren kan iemand zelf zijn eigen stimulus-respons 
controleren.  
 
Hoe kwam ankeren in NLP? 
Bandler en Grinder kwamen op het idee van ankeren tijdens het modelleren van de 
beroemde hypnotherapeut Milton Erickson. Erickson kon erg goed iemand in hypnose 
brengen, maar hij gebruikte soms ook andere strategieën om bij iemand een interne 
toestand op te roepen die niets met hypnose te maken had. Rond 1976 ontwikkelden zij hun 
eerste ankertechnieken, zoals de ‘collapsing anchors’.  
 
Het anker uitwerpen 
Dilts voegt toe dat de term ‘ankeren’ een bewust gekozen metafoor is. In de scheepsvaart 
wordt een anker door de bemanning uitgeworpen om het schip op een bepaalde plaats te 
houden zodat het niet kan afdrijven. In coaching werkt het psychologische anker ook zo. Het 
is geen mechanisch trucje om even snel een gevoel op te roepen, maar een referentiepunt 
dat de klant helpt om zijn interne toestand te stabiliseren. Ankers zorgen voor een focus op 
een specifieke ervaring zodat we niet wegdrijven op de oceaan van ervaringen.    
 



Hoe anker je? 
Het proces van ankeren bestaat uit vier hoofdstappen.  
 
 
De vier hoofdstappen  
Wat zijn de vier stappen van ankeren? 

1. Laat iemand een levendige ervaring uit het verleden herinneren en definieer de 
stemming. 

2. Zorg voor een specifieke stimulus op het hoogtepunt van de ervaring (associëren) en 
leg deze vast (ankeren). 

3. Verander de stemming door middel van een “breakstate”.   
4. Vuur het anker af als test. 

 
We lichten deze vier hoofdstappen kort toe.  
 
Levendige ervaring 
De eerste stap is: breng iemand in een bepaalde toestand. Dit kan een spontaan opgekomen 
gevoel zijn of een geïnduceerde toestand. Een geïnduceerde toestand is een stemming die 
je als coach bij de ander oproept, bijvoorbeeld door te vragen naar een referentie-ervaring 
(“herinner je een moment waarop je je heel sterk voelde”). Het is belangrijk dat de persoon 
de ervaring volledig geassocieerd beleeft. Als de persoon geassocieerd is, beleeft hij als het 
ware het moment opnieuw, hij zit in zijn eigen lichaam, hoort wat hij toen hoorde, ziet wat hij 
toen zag. Als iemand gedissocieerd is, kijkt hij van een afstand naar zichzelf.  
Het is verder belangrijk dat het gevoel intensief en congruent is. Met het volgende specifieke 
taalgebruik brengen we de persoon in een intensieve en congruente toestand: "Kun je je een 
moment herinneren waarop je volledig X was (X = gevoelstoestand, bijv. ontspannen)? Kun 
je je een specifiek moment herinneren? Als je terug gaat naar die tijd, stap dan in je lichaam 
en zie door je eigen ogen wat je toen zag, hoor wat je toen hoorde en voel wat je voelde.”  
Mensen raken op verschillende wijzen (snelheden) in een bepaalde gemoedstoestand, dus 
is het van belang om te kalibreren wanneer iemand de ervaring totaal geassocieerd beleeft. 
Je kunt ook vragen aan mensen om aan te geven wanneer ze de piek van het gevoel 
behorend bij de ervaring bereikt hebben, door 
middel van een knikje met het hoofd of met een 
handbeweging. 
 
Specifieke stimulus 
De tweede stap bestaat uit het geven van een 
specifieke stimulus tijdens de piek van de ervaring. 
Je plaatst een specifieke stimulus aan het begin van 
de piek en op het moment dat de piek bereikt is, 
stopt het anker. Een anker wordt tussen 5 en 15 
seconden aangehouden, een kinesthetisch anker 
duurt 15 seconden. 
 
Breakstate 
De volgende stap bestaat uit het veranderen van de gemoedstoestand van de persoon. Haal 
hem/haar uit het gevoel waarin hij/zij zich bevond, door iets de te vragen over iets anders, te 
laten wandelen en/of diep in- en uit te ademen. Zorg voor een andere interne representatie.  
 
Test 
Activeer het anker op dezelfde manier en neem waar of de persoon in dezelfde 
gemoedstoestand komt door het anker. Let erop dat het anker op exact dezelfde wijze en op 
dezelfde plaats afgevuurd wordt .   

 



TECHNIEK: Hulpbronanker 
 
We kunnen een hulpbronanker vestigen met behulp van een basispatroon dat uit acht 
stappen bestaat:  
 

1) Leg uit wat je gaat doen en stel een unieke ankerplaats vast. 
Voorbeeld: “Ik ga zo dadelijk een anker plaatsen.” 
Vragen:  “Is deze plek oké voor jou? Plaats je duim 
     tegen je wijsvinger. (= zelfanker) 

                                               Heeft deze beweging betekenis voor jou (check de uniciteit)?” 
 

2) Identificeer de ervaring die de klant wil ankeren.  
Voorbeeld:  Klant: “Ik wil rust.” 
Vragen:  “Wat is je doel? Welke ervaring, emotie of toestand wil je 
    verankeren? Wat (welke hulpbron) heb je nodig?” 
 

3) Associeer in een soortgelijke ervaring. 
Voorbeeld: “Doe je ogen dicht en ga naar een moment waarop je rustig 
    was.‘’Ervaar die rust maar weer in die situatie.” 
Vragen:  “Wanneer heb je dat gevoel heel duidelijk gehad?”  

 
4) Intensiveer deze ervaring.  

Voorbeeld: “Maak die rust maar heel groot, heel sterk.” 
Vragen:  “Wat zie, hoor, voel, ruik, proef en zeg je tegen jezelf?”  
 

5) Kalibreer de non-verbale signalen en check de intensiteit. 
Voorbeeld: De klant heeft een diepe, lage en trage ademhaling,  
    ontspannen gelaatspieren en lage schouders.   
Vragen:  “Op een schaal van één tot tien: hoe sterk is deze ervaring nu?  

                                              …Maak de ervaring maar sterker: verdubbel het gevoel.” 
 
6) Geef een specifieke stimulus op hoogtepunt van de ervaring. 

Kies een plaats op het lichaam die geen ongewenste associaties heeft en die 
makkelijk te onthouden is. Deze plaats heb je in de eerste stap al gecheckt bij 
de klant. Houdt de stimulus 10 seconden aan. 

 
7) Breakstate (de stemming veranderen of afleiden). 

Leid de aandacht af, zodat de klant in een andere stemming komt en uit de 
toestand komt waarin hij net verkeerde. 
Voorbeeld: “Kom maar weer langzaam terug. Doe je ogen open.” 
Vragen:  “Wat ga je morgen/in het weekend doen (afleiden)?” 

 
8) Test het anker. 

Activeer het anker op precies dezelfde plaats als de eerste keer. Ga na of de 
ervaring weer wordt beleefd. Kalibreer goed. Blijft de reactie uit of is deze erg 
zwak, ga dan terug naar stap drie. 

 
 



Chunking 
 
Hieronder staat een aantal voorbeelden van chunking.  
 

Voorbeeld 1 
Waar denk jij aan bij het woord ‘geld’? Schrijf zoveel mogelijk associaties op. Zorg 
voor minstens 20 associaties. Heb je ze? 
Hoe zou je deze associaties weergeven? Schrijf het woord ‘geld’ in het midden van 
een leeg vel en schrijf de andere woorden: 
- onder het woord ‘geld’ als het voorbeelden zijn van ‘geld’. 
- boven het woord ‘geld’ als ‘geld’ juist een (soort) voorbeeld is van dit woord.  
- naast het woord ‘geld’ als je vindt dat deze woorden op gelijke hoogte staan aan 
‘geld’.   

 

Vind je dit lastig? Noem dan eens vijf voorbeelden van ‘geld’.  
Noem nu eens vijf begrippen waar ‘geld’ een voorbeeld van kan zijn, bijvoorbeeld 
betaalmiddelen’.  
  
Zie hoe woorden tot elkaar in verband staan.  

  

Voorbeeld 2 
Kyra is zeven jaar oud en ze is enorm nieuwsgierig. Ze vraagt op een dag aan haar 
moeder: Kyra:   Wij wonen toch in de Kerkstraat? 
Mama:   Ja, dat klopt.  
Kyra:   En de Kerkstraat ligt toch in Den Bosch? 
Mama:   Inderdaad.  
Kyra:   En Den Bosch is een stad in Noord-Brabant? 
Mama:   Heel goed.  
Kyra:   En Noord-Brabant ligt in Nederland? 
Mama:   Ja, dat is een provincie van Nederland.  
Kyra:   En Nederland is weer onderdeel van Europa. Maar waar is Europa dan 
een  
   onderdeel van? 
Mama:   Van de wereld.  
Kyra:   En waar is de wereld dan weer een onderdeel van? 
Mama:   Van het heelal. 
Kyra:  En het heelal? 
Mama:   Tja, dat weet ik ook niet. 
  

Zie hoe Kyra goed door heeft hoe haar huis in de Kerkstraat elke keer weer een onderdeel is 
van een groter geheel.  
 

Voorbeeld 3 
In een fabriek werkt één van de kolossale machines niet meer, dus roept de directie 
de hulp van een monteur in. De monteur komt en is ruim een uur bezig met het 
observeren van de machine. Hij voelt eens hier, hij voelt eens daar. Daarna pakt hij 
een hamer uit zijn tas en geeft hij de machine een klap. De machine schudt even en 
begint weer te lopen. De directie is content tot ze de rekening van de monteur ziet: 
8000 dollar. “Voor één klap, “ zegt de directeur verontwaardigd. De monteur 
antwoordt: “De klap kost u slechts één dollar. De rest van het bedrag betaalt u voor 
mijn kennis omdat ik precies weet waar ik moest slaan.”  
 
 
 

 



Wat is 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.  
Zie het onderstaand voorbeeld: Bussen, boten, vliegtuigen en treinen als lateraal chunks van 
auto’s. 
 
 
 

       

       CHUNKING 
 

  
          Bestaan 

        | 
        Beweging 

        | 
        Transport 

        | 
                 Bussen – Boten –  Auto’s – Vliegtuigen – Treinen 

              /       \  
              /         \ 
                           (categorieën)           (onderdelen)   
            |                   | 
                    Volkswagen         carrosserie 
            |                   | 
                 Golf              uitlaat 
            |                   | 
                 GTI              demper 
                  



Chunking in coaching  

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 klant 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 klant 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? 

 

 

  



Anker techniek: Circle of Excellence 
 
Een van de vooronderstellingen van NLP is, dat eenieder de hulpbronnen die hij nodig 
heeft, al in zich heeft. De kunst is ze te activeren. De "circle of excellence" is een 
methodiek om hulpbronnen te activeren. 
 
Deze techniek is bedacht door John Grinder en Judith DeLozier. Zij hadden drie doelen voor 
ogen met deze techniek: inzicht krijgen in je eigen triggers die leiden tot een bekrachtigende 
stemming, een intern anker creëren waarmee je snel een bekrachtigende stemming kunt 
oproepen en een oefening in het kalibreren van cues en triggers bij anderen.  
  

1. Zet het kader. 
- Zorg voor rapport.  
- Leg uit wat je gaat doen. 
 

2. Identificeer de beginsituatie. 
- Zoek een vermogende toestand die de klant wil hebben of een huidige situatie 
waarin de klant onvermogend is.  
- Identificeer de hulpbronnen (minimaal drie).  
- Check of de hulpbronnen OK zijn. 
 

3. Creëer een cirkel als plaatsanker.  
- Laat de klant een cirkel visualiseren. “Zie een cirkel voor je op de grond. Geef de   
cirkel een vorm, kleur, grootte, materiaal.”   
- Houd deze plaats vrij en ga op een andere plek verder.  
 

4. Veranker de hulpbronnen. 
- Gebruik de vier stappen van ankeren.   
  a Laat de klant zich een levendige ervaring uit het verleden herinneren.  
   b Zorg voor een specifieke stimulus op het hoogtepunt van de ervaring.  
   c Verander de stemming door een breakstate.  
  d Activeer  het anker en test. 
- Gebruik een aparte plaats in de ruimte voor elk anker.  

  



5. Laad de cirkel met stapelankers op. 
- Laat de klant elke hulpbron meenemen in de cirkel. “Stap weer in je eerste 
hulpbron, activeer het anker en neem de hulpbron jouw cirkel in. Veranker deze 
hulpbron nu in je cirkel.”  
- Doe hetzelfde met de andere hulpbronnen.  
- Voeg een extra auditief anker toe: “Geef jouw cirkel nu een naam.” Of: “Welk geluid 
hoort bij deze circle of excellence?” 
  

6. Test.  
Ervaar nieuwe mogelijkheden. 
 

7. Future pace. 
Vraag naar een moment in de toekomst waarin een soortgelijke situatie zich zou 
kunnen voordoen. “Hoe is het dan?” 
 

 

Achtergrond informatie over de Circle of Excellence: 

Circle of Excellence for Powerful States 

One of the major presuppositions of NLP is that we have all the resources we need. The 

circle of excellence technique is a way of gathering powerful internal states in our 

unconscious and making them available when we need them. John Grinder and Judith de 

Lozier original pattern was for collapsing unresourceful states.  

This technique is a variation used to improve our “performance” whether in sports or 

personal relationships. Excellence doesn’t necessarily mean some powerful pumped up state 

of enthusiasm. It can be one of solid, centered stability for instance. 

The circle of excellence is a powerful type of NLP Anchoring we can do for ourselves. It is a 

way to gain control over our emotional states. Our states of course influence our behavior 

and therefore the results we get in life. We cannot create wonderful results with wimpy or 

negative states. 

You can do this process with four resourceful states of your choosing or with a single state 

repeated. 

 

 



De Neurologische Niveaus 
 
Het vierde fundament is het model van de neuro-logische niveaus. 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 



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. 

 



Nieuw Gedrag Generator 
 
De New Behaviour Generator (Nieuw Gedrag Generator) is een NLP-techniek die ons 
helpt om nieuwe hulpbronnen te verankeren. Wanneer mensen over een hulpbron 
willen kunnen beschikken waarvan ze geloven dat ze niet eerder hebben gehad, dan 
biedt deze techniek uitkomst. Soms willen we over een kwaliteit of gevoel kunnen 
beschikken die we niet kunnen oproepen omdat er geen eerdere ervaring is waar we 
die hulpbron hebben ervaren of gevoeld. 
 
“Ken je iemand die over die hulpbron beschikt? Ken je iemand die dat heel goed kan”? 
In dat geval kunnen we in een andere persoon stappen en dat gevoel, dus die hulpbron, 
verankeren. Dat kan een beroemd persoon zijn, een sportheld, een artiest, een wereldleider, 
een voorbeeldig persoon, een idool, een dier, een familielid, vriend, een denkbeeldig 
persoon, een stripfiguur, etc. In elk geval iemand waarin de klant zich goed kan verplaatsen 
en waarmee de klant zich goed kan associëren. In feite is de nieuw gedrag generator een 
bewerking van het eerder behandelde Alsof-kader: doe alsof je een andere persoon bent. 
Wie zou je willen zijn? 
 
Voorbeeld 
Een NLP-cursist wilde graag het gevoel hebben dat hij met gemak een grote menigte kon 
toespreken. Hij noemde dat het gevoel van ‘gedragen worden door het publiek’. Dat had hij 
nog niet eerder meegemaakt. Hij had wel onlangs een concert van U2 meegemaakt en het 
leek hem geweldig om als Bono (de zanger van U2) op het podium te staan in een vol 
stadion en gedragen te worden door een uitzinnige menigte. 
 
Stap 1:  A vraagt aan B: Welke hulpbron, waarover je nu nog niet beschikt wil je 

verankeren? B benoemt de hulpbron. 
  
Stap 2: A vraagt: ken je iemand die over deze hulpbron beschikt, iemand die hier goed 

in is. Het kan een held van je zijn, een idool, iemand die dit heel goed kan. 
 
N.B. Voor de oefening kan de coach ook de eerste vraag overslaan en vragen: in 

wie zou je je willen verplaatsen? Jij zou in de huid willen kruipen van….? 
 
Stap 3: B ziet de persoon voor zich en stapt in 2e positie en wordt die persoon in de 

voor B relevante context, situatie of houding.  
 
Stap 4: De coach vraagt: hoe ziet die persoon eruit, wat is opvallend, waar is die 

persoon en wat doet hij/zij daar? De coach laat de klant die situatie dusdanig 
verbeelden zodat de hulpbron optimaal ervaren kan worden. 

 
Stap 5: A laat B nu in die persoon stappen (B gaat in 2e positie) en A zorgt ervoor dat 

B optimaal associeert in die persoon, in die context en met het specifieke 
gedrag. Wat zie je, wat hoor je, wat voel je en wat zeg je tegen jezelf? 

 
Stap 6: A laat nu B zelf deze hulpbron op een unieke wijze en plek ankeren. Wanneer 

iemand zelf niet kan ankeren dan kan A het anker plaatsen. Vervolgens test A 
het anker (eerst break state!) 

 
Stap 7:  B stapt nu in een situatie waarin hij/zij deze hulpbron nodig heeft en vuurt het 

anker af.  Wissel van rol. 
 



Ankeren: Piece of Cake 
 
De slogan "it's a piece of cake” is afkomstig uit de USA en 
betekent: het is 'n makkie! Bij de piece of cake-techniek brengen 
we via een anker een stemming en fysiologie van een goede 
ervaring over. Bijvoorbeeld: iets wat je geleerd hebt waarvan je 
dacht dat het heel moeilijk zou worden, maar wat achteraf bleek 
mee te vallen. 
 
Bij de ‘piece of cake’ wordt een vermogende stemming geankerd nadat de submodaliteiten in 
kaart gebracht worden. Vervolgens worden van de onvermogende stemming (iets waar je 
tegen opziet) de submodaliteiten in kaart gebracht en worden de afwijkende submodaliteiten 
veranderd. De vermogende stemming wordt ingezet als hulpbron voor de negatieve 
toekomstverwachting door met een anker van A naar B over te stappen.  
 
1. Identificeer een vroegere ervaring waarbij je ergens tegenop zag en wat achteraf bleek 

mee te vallen. 
 
2. Breng de (belangrijkste) submodaliteiten van deze ervaring (van het meevallende 

moment) in kaart. Schrijf op een vel papier een woord dat deze ervaring het sterkst 
weergeeft. Stap in die ervaring en anker de vermogende stemming. 

 
3. Identificeer een toekomstige ervaring waar je tegenop ziet. 
 
4. Breng de submodaliteiten in kaart en verander de afwijkende submodaliteiten (op 

dezelfde wijze als 2). Schrijf op een tweede vel papier een woord dat de toekomstige 
ervaring weergeeft, geformuleerd als een ‘doel’. 
 

 
5. Leg het vel papier met het woord dat de 

toekomstige situatie (waar je tegenop ziet) 
uitdrukt op de grond. Daarnaast leg je het 
papier met het woord dat de vermogende 
stemming uit het verleden uitdrukt. Ga op 
de vermogende stemming staan en stap in 
die situatie (geassocieerd), anker dit. Houd 
het anker vast en stap van het tweede vel 
over op het eerste (met anker). Houd het 
anker daar nog 5 sec. vast . 
 
 

 
6. Test: ”Hoe is het nu?”. Future pace. 

 
Deze techniek is bedacht door Tim 
Hallbom en Suzi Smith. In de originele 
vorm ziet de techniek er als volgt uit 
(zie de afbeelding hiernaast). 

 



Ankeren: Stapelanker 
 
Voor meer uitleg over ankeren::kijk ook bij “opdrachtkaart hulpbronnen: ankeren – 
hulpbronanker.  
 
.Bij het ankeren houd je altijd rekening met vier sleutels en een aantal regels.  
 
Vier sleutels  
Wat zijn de vier sleutels voor succesvol ankeren? 

 Zorg voor een goede intensiteit van de ervaring 
 Zorg voor een goede timing van het anker  
 Zorg voor een unieke stimulus 
 Zorg ervoor dat je de stimulus kunt herhalen. 

 
De eerste sleutel bestaat uit de intensiteit van de respons, oftewel  de congruentie van de 
gemoedstoestand. Bij het ankeren zoeken we naar een totaal geassocieerde toestand. De 
vraag: "zie je jezelf op een afstand of ben je weer in jezelf" leidt naar associatie (in jezelf) of 
dissociatie (zien op afstand). 
 
Het tweede element is de timing van het anker. Het anker dient geplaatst te worden vlak voor 
de piek en te worden losgelaten op het hoogtepunt van de piek. Wanneer een anker te lang 
vast gehouden wordt, bestaat de kans dat de persoon in een andere ervaring of toestand 
komt, waardoor er twee gevoelens worden verbonden. 
 
De stimulus hoort uniek te zijn. Wanneer je een anker installeert op een plek van het lichaam 
(kinesthetisch anker) wat veel vaker aangeraakt wordt, bijvoorbeeld een handdruk, zal het 
anker verzwakken aangezien verschillende mensen dat anker gebruiken. Het ankeren van 
positieve gevoelens in een vuist is vaak succesvol.     
 
De laatste sleutel gaat over de herhaling van het anker. De manier hoe je het anker 
installeert en daarna opnieuw afvuurt dient hetzelfde te zijn. Als je in je handen klapt (auditief 
anker), dan dient het de tweede keer exact hetzelfde te zijn zodat het onderbewuste van de 
persoon het als hetzelfde herkent. 
 
Regels 
Naast deze vier sleutels is er een aantal regels waar je altijd rekening mee houdt. 

1. Zorg eerst voor rapport. 
2. Leg uit wat je gaat doen en wat de ander kan verwachten. 
3. Gebruik een Visueel, Auditief, Kinesthetisch (gevoelens)-anker of combineer ze. 
4. Bij kinesthetische ankers: zorg voor een unieke plaats op het lichaam, en controleer 

of dit een geaccepteerde en veilige plek is die geen andere emoties triggert. 
5. Kalibreer de fysiologie (gezichtsuitdrukking, houding e.d.)  tijdens de verschillende 

fasen van de ankertechniek. 
6. Hanteer de juiste taal: 

- Weet je een tijd dat je X voelde, weet je een specifiek  moment? 
- Stap erin (geassocieerd). 
- Wat zie je, wat hoor je, wat voel je en wat zeg je tegen jezelf? 

Sluit de techniek af met een TEST en een FUTURE PACE. 

  



Techniek: Stapelanker 
 
In bepaalde gevallen kan een enkel anker onvoldoende zijn om een gevoelstoestand te 
veranderen. In dat geval is het nodig om een aantal positieve ervaringen te stapelen 
om daarmee weerstand te bieden tegen het negatieve gevoel.  
 
Een anker kunnen we zien als een hulpbron; een stapelanker is een versterkte hulpbron die 
een sterke hindernis of onvermogende stemming beïnvloedt. Een stapelanker is meer dan 
de som van de afzonderlijke ankers. Hieronder staan de stappen voor het aanbrengen van 
een stapelanker. 
 
1. Identificeer een onvermogende stemming (negatieve emotie). 
 
2. Identificeer hulpbronnen (uitgedrukt in stemmingen). 
 - Wat heb je nodig om de onvermogende stemming te veranderen in een  
   bekrachtigende stemming? 
 - Vraag naar ongeveer 3 stemmingen. 
  Bijvoorbeeld: - energie  
    - ontspanning 
    - plezier 
      
3. Volg de 4 hoofdstappen van ankeren. Anker de 3 tot 5 stemmingen op exact 
  dezelfde plaats. Denk ook telkens aan de breakstate. Gebruik telkens de juiste  
  vraagstelling: “Herinner je je een moment waarop je ..... had?” 
  
4. Test: laat de klant in de onvermogende stemming stappen (uit 1) en vuur het anker  
  af. Let goed op non-verbale reacties en vraag: “Hoe is het nu?”  
 
5.  Future pace: laat de klant in een situatie in de toekomst stappen waarbij hij de  
  onvermogende stemming wederom zou kunnen ervaren. Hoe zal het dan zijn als de  
  klant zijn anker kan gebruiken?  
 
 
  



Waarnemingsposities 
 
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 



Oefenen met de waarnemingsposities, ook wel de coachposities genoemd.  
 
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 
 
Herken je situaties in je leven waarin je een keuze mocht maken en je niet kon kiezen? Aan 
de ene kant wilde je X, aan de andere kant wilde je ook wel Y.  
Of zeg je wel eens: het is alsof er een duiveltje op deze schouder zit en een engeltje op die 
schouder die me alle twee iets anders in mijn oor fluisteren? 
En herken je deze zin bij jezelf: thuis ben ik heel anders dan op mijn werk? 
Of zeg je wel eens: in mijn rol als A vind ik B, maar in mijn rol als X zou ik nooit B zeggen.  
 
Mensen hebben delen. Het ene deel wil zus, het andere deel wil zo.  
 
Herken je het kind in jezelf? Niet dat je altijd kind bent, maar je weet dat er een kinddeel nog 
steeds in je zit. Welke andere delen herken je in jezelf? De wijze? De vrijbuiter? De 
serieuze? De zorgzame? Vul hieronder in.   

 
Wat zijn delen? 
 
Bandler en Grinder zochten naar een model om om te kunnen gaan met de inconsequentie 
die mensen soms aan de dag leggen. In NLP-termen wordt dit verschijnsel incongruentie 
genoemd; incongruentie houdt in dat feitelijk gedrag van mensen verschilt van datgene wat 
ze zeggen te willen doen of bereiken. Om hiermee te kunnen werken gingen Bandler en 
Grinder ervan uit dat de mens meerdere subpersoonlijkheden heeft. De meervoudige 
persoonlijkheid is volgens Bandler en Grinder geen afwijking, maar een logische stap vooruit 
in de menselijke evolutie. Uiteraard doelen ze dan niet op de extreme vorm die in de 
psychiatrie als meervoudige persoonlijkheidsstoornis bekend staat, maar op de alledaagse 
vorm die vrijwel bij ieder mens te herkennen is.  
 Dit idee was al in tal van wetenschappen en tradities terug te vinden. Zo werkt 
Transactionele Analyse (TA) met drie delen: de ouder, het kind en de volwassene. Jung 
ontdekte dat ieder mens delen van zijn archetypen in zich had: de extravert/introvert, de 
voeler/de denker, de waarnemer/de rechter. Zomaar twee voorbeelden die uitgaan van de 
idee dat een mens uit verschillende subpersoonlijkheden bestaat.  
 Een deel kan onze subjectieve ervaring beïnvloeden en in strijd zijn met een ander deel. De 
werkwijze van NLP gaat niet uit van vooraf benoemde delen, maar laat de persoon zelf het 
deel benoemen dat verantwoordelijk is voor bepaald gedrag. Ook vanuit de vooronderstelling 
dat elk gedrag (deel) een positieve intentie heeft. Het werken met delen wordt vooral gebruikt 
als er bij de cliënt sprake is van dilemma’s of tegenstrijdigheden zónder dat we dit voor 
onszelf kunnen verklaren. Soms zelfs tegen onze wil in. 
 

Wat zegt de NLP-encyclopedie? 
De notie van ‘delen’ is via gezinstherapeute Virginia Satir (1972) in NLP terecht gekomen. Zij 
gebruikte ‘delen’ om de verschillende aspecten van iemands zelf aan te duiden. Zij bedacht 
de werkvorm ‘parts party’ waarbij verschillende delen van iemand werden gespeeld door 
verschillende mensen. Als iemand in het gezin een conflict had tussen twee delen, dan 
speelden twee andere gezinsleden deze delen zodat het gezinslid zijn/haar eigen 
incongruentie kon waarnemen vanuit de derde positie. Ook Gestalttherapeut Fritz Perls 
maakte veel gebruik van het ‘externaliseren van delen’. Hij gebruikte daarvoor geen mensen, 
maar lege stoelen.   
 
Subsystemen  
In NLP wordt de term ‘delen’ gebruikt als een metafoor voor de verschillende subsystemen 
waaruit ons bewustzijn bestaat. Deze subsystemen uiten zich in overtuigingen, stemmingen, 
ideeën en vaardigheden en kunnen min of meer onafhankelijk van elkaar opereren. Delen 
zou je kunnen zien als een groep van ideeën en vaardigheden die een associatieve 



verbinding met elkaar hebben, terwijl deze groepen (=delen) onderling minder bewuste 
associatieve verbindingen lijken te hebben. Op deze manier kunnen delen zich ontwikkelen 
als een soort ‘tweede bewustzijn’ die een persoonlijkheid creëren die overeenstemt met het 
meest onderscheidende kenmerk (“de dromer, de flierefluiter, de doemdenker in mij”).   
 
Intentie 
Delen vallen vooral op als er conflicten of incongruenties in het lichaam/geest-systeem zijn. 
Zo kan iemand zichzelf ‘vol zelfvertrouwen’ en ‘krachtig’ noemen, terwijl hij/zij ook delen 
heeft die ‘twijfelen over het eigen kunnen’ of ‘kwetsbaar zijn’. Zo spreken veel volwassenen 
bijvoorbeeld over het ‘kind(deel)’ in hen en de ‘ouder’. Net als ieder gedrag een positieve 
intentie heeft voor de persoon zelf, heeft ook elk deel een positieve bedoeling.  
 
Representatie 
Delen komen vaak tevoorschijn bij een krachtige, interne stemming en hebben een eigen 
bijbehorende interne representatie. Zo kan een persoon zichzelf op het strand in Hawaï zien 
zitten, terwijl een innerlijk deel tegen hem/haar zegt dat het fout is om aan zulke 
geldverslindende vakanties te denken. Bij dit deel hoort dan een specifiek beeld en/of geluid 
en/of geur/smaak en/of gevoel en/of zelfspraak.  
 
Niveaus 
Delen komen op verschillende neuro-logische niveaus voor. Er zijn delen die zich vooral als 
vaardigheidsdeel uiten en er zijn ook overtuigingsdelen, waardedelen en identiteitsdelen. In 
het samenbrengen van conflicterende delen is het daarom van belang om te onderzoeken of 
de delen van het zelfde niveau zijn. Zoals je weet, sturen de hogere neuro-logische niveaus 
de lagere aan.  
 
Wenselijk 
Vanuit een NLP- perspectief is het wenselijk om delen te hebben. Delen helpen ons om in 
bepaalde situaties anders te reageren dan als we in onze  ‘normale’ stemming zijn. Een 
cabaretier als Paul de Leeuw is thuis echt anders dan op tv en heeft zijn deel tv-personality 
sterk ontwikkeld.  
    

 
 
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 

OEFENING:‘Communiceren met  delen’ 



(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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