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Elke tweede donderdag is moestuindag. Ooit 

zo ingesteld omdat het er anders niet van komt. 

Het hoofd verzint altijd iets belangrijkers en 

vraagt dan ´waarom koop je 

je groenten niet gewoon 

in de winkel?´ Ge-

lukkig ben ik zo-

veel meer dan 

mijn hoofd en 

juist dat mo-

gen ervaren 

is een van 

de vruch-

ten van het 

werken in 

onze moes-

tuin. Een 

vriendin komt 

altijd graag 

helpen, dus weer 

of geen weer, we gaan 

aan de bak! 

Vandaag is het eigenlijk geen weer. Een mach-

tige zuidwesterstorm buldert om de boerderij. 

Dat weerhoudt ons er na de koffie niet van in 

elk geval iets te doen. Terwijl we met de riek de 

ene na de andere kruiwagen met paardenmest 

vullen, zwelt de storm nog verder aan en vliegt 

de stront ons soms letterlijk om de oren. De 

vriendin schatert van pret en gilt: 'Het lijkt wel 

op wat je net vertelde over je vrijwilligerswerk! 

Alleen weet je hier precies waar het vandaan 

komt!' Zoals in elke goede grap schuilt ook hier-

in een kern van waarheid. 

Het renoveren van onze mooie vereniging van-

uit de belofte 'schoon schip te maken' blijkt een 

taaie klus. Het schip wordt wel steeds schoner. 

En zoals Bateson tegen John en Richard gezegd 

zou hebben toen ze hem deelgenoot maakten 

van het Metamodel: 'Dat is maar een kant van 

het verhaal. De andere kant ligt in Phoenix, 

Arizona!' 

Ik kijk van de volle kruiwagen paardenmest 

naar de volgende fruitboom die zich daarmee 

zal voeden en realiseer me: daar ligt de andere 

kant van dít verhaal. Deze mest is feedback voor 

de grond waar we later de vruchten van mogen 

plukken. In het dankbare besef een schakel te 

zijn in deze natuurlijke cyclus, kieperen we nog 

een laatste kruiwagen leeg alvorens we beslui-

ten dat het wel mooi is geweest. Terug naar 

binnen!

Zodra we moe en verwaaid het erf betreden, 

blijkt een hek opengewaaid, de paarden uit-

gebroken en liggen dakpannen en nokvorsten 

her en der verspreid. Twee flinke moeraseiken 

hebben de machtige windstoten niet weerstaan 

en blokkeren nu de oprit. Nog meer werk aan 

de winkel! Nadat de paarden de wei in zijn ge-

leid, lukt het met kettingzaag en onze bejaarde 

tractor om de bomen weg te halen. Nog juist op 

tijd om de kinderen van school op te halen. 

Als zij eenmaal thuiskomen en buiten de ravage 

in zich opnemen, wacht binnen een laatste ver-

rassing. De storm heeft twee luiken losgewrikt 

en daarmee twee ruiten vernield. De veilige 

woonkamer ligt bezaaid met glasscherven en 

is koud en tochtig. Na de eerste verbijstering – 

zelfs binnen! – volgt een kalmerende gedachte: 

Het is alleen maar omgevingsniveau. Maar voor 

onze jongste blijkt dat anders te liggen als ik zie 

dat de tranen haar over de wangen lopen. Vei-

ligheid, veiligheid, veiligheid, hoor ik mijn trai-

ner zeggen. Hoe kunnen we ons veilig voelen 

in ons eigen huis? Misschien is dat de eerste 

vraag bij een besluit opnieuw te beginnen?  n

       Paul Flier (voorzitter a.i.)

Een kern van waarheid

  voorwoord
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4  Five Freedoms, (Virginia Satir)

8  De stip op de horizon, Paul Flier

16  NLP reinvented, Rob Kamps

18 Een nieuw begin geeft ruimte voor de 

 ontdekking van identiteit, Joan Hoexum

24 Interview met Wassili Zafiris  

 Angélique de Graaff

26  Muziek raak ons waar woorden niet 

 kunen komen, Peter Dalmeijer

31  Respect is opnieuw kijken (Gregory Bates) 

32  Weet jij al wat je wilt studeren?

 Herma Wichman

36 Research of Marketing?

  Peter Schütz

40 Hoe maak je van je 'tegen'stander je 

 'mede'stander?, Anneke Durlinger

42 Relational Presence: een fundament voor 

 Conscious Leadership, 

 Jenet Burghard en Koos Wolcken

46 Interview met Turid Torbergsen, Paul Flier

50  Grenzeloos Modelleren: kunstenaar 

 Sujata Bajaj, Turid Torbergsen & redactie

56  Traumatische ervaringen transformeren 

 naar hulpbronnen, Angélique de Graaff

58  Nieuwe toepassingen NLP bij 

 traumaverwerking, Angélique de Graaff

60  Hoe geef je zin aan een nieuw begin?

 Igor van Kaam

64  De (on)logische taal van pöezie, 

 Annemarie Tjerkstra

62  Welke toekomst wil door ons gecreëerd 

 worden, Robert Dilts en Ian McDermott

Rob Kamps uit Alicante:
NLP reinvented

  INHOUD

16

Grootschalige inhaalslag basis 
voor kwaliteit? In januari 2018 
werd de driedaagse NLP-leider-
schapsconferentie in Alicante 
gehouden, waar de wereldtop bin-
nen het veld bij elkaar kwam om 
de toekomst van NLP te bespreken 
en vorm te geven.

24 Zafiris & Depressie

Een eredoctoraat vanuit de psychiatrie voor 
een NLP’er die zeer kritisch is op de psychiatrie 
en hun aanpak van depressie? Hét moment 
om hem te interviewen: over zijn ‘modellering’ 
van depressie, DSM-denken en deze erkenning 
uit onverwachte hoek.

26 NLP & Muziek
Sinds Peter Dalmeijer op zijn ze-
vende de muziek ontdekte, speelt 
het een hoofdrol in zijn leven en 
trainingen. In dit artikel deelt 
hij zijn passie en deelt hij hoe je 
de verankering van onbewuste 
leerprocessen kunt verdiepen.

18 Van overheid naar ondernemen...

...en een bezoek aan het land van herkomst
Joan Hoexum verruilde de veiligheid van een 
overheidsbaan voor het zogenaamd onzekere 
bestaan als zelfstandige. Hoe het roer omging, 
hoe niet nagekomen beloftes generaties door-
werken en een persoonlijkverslag reis naar het 
land van herkomst.
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70  Een Dialoog in metaforen, 

 Anneke Durlinger en Paul Flier

72  Een positieve herstart begint met 

 maximale feedback uit het verleden, 

 Joost Vanhove

76  Heelwording verloopt tegenwoordig via 

 daden (Dag Hammerskjöld)

78  Het beging van een nieuwe cyclus? 

 Eric Schneider

82 Kwaliteitsverbetering draait om feedback,

 (Scott Miller), Paul Flier

84  Metafoor: een kijkje in de keuken van  

 Supershrink Dawn, (Scott Miller)

88  Oude INzichten of een ander INZICHT? 

91  Metafoor: Het goede der aarde 

92  De legende van de heilige berg in ons 

 logo, Prasadam Schmitz

  

COLUMNS

55  Homo Compassionatus?, Wilbert Molenaar

80 Als iets niet werkt, doe dan iets anders,    

 Hans Dalhuijsen

96  Mijn ervaring met drie meesters: 

 Frank Pucelik, Angélique de Graaff

en verder...

1  Voorwoord 

6  Colofon

7  Dialoog

8  Verenigingsnieuws

12  Hoofdredactioneel

14  Feitjes en misverstanden

94  Adreslijst NLP-instituten

24 Zafiris & Depressie

In de serie Grenzeloos Modelleren 
aandacht voor het modelleerwerk van 
de Noorse NLP-trainster Turid Torberg-
sen, die diverse uitzonderlijke mensen 
modelleerde, waaronder de Indiase 
kunstenares Sujata Bajaj.

Kunstenaars gemodelleerd:

Sujata Bajaj
50

De NLP-trainer burn-out?60
Igor van Kaam deelt wat er gebeurde 
toen hij als NLP-trainer burn-out raakte. 
Een moedig statement om een taboe te 
doorbreken en de zingeving achter het 
verschijnsel te leren kennen. Verhaal van 
een Zinzoeker.

32 Weet jij al wat je wilt studeren?

Een goedbedoelde vraag als 'Weet 
jij al wat je wilt studeren?' leidt 
in de praktijk tot veel verkeerde 
studiekeuzes met maatschappelijke, 
economische en sociale consequen-
ties. Herma Wichman heeft een 
alternatief: geef ze een stip op de 
horizon.

Supershrinks82
Provoking debate: Kwaliteit draait om 
feedback
Wat is een haalbare route naar daadwerkelijke 
kwaliteitsverbetering? Een metafoor en de 
overtuigende onderzoeken van Scott Miller naar 
sleutelfactoren van excellente therapeuten of 
‘supershrinks’, lijken daar goede handvatten voor 
aan te reiken.



Kader
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Freedom is everything… 
and Love is all the rest 
(uit: Conversations with Richard Bandler)



There are five freedoms:
Er zijn 5 vrijheden:

The freedom to see and hear what is
De vrijheid om te zien en horen wat is

The freedom to say what you feel and think
De vrijheid om te zeggen wat je voelt en denkt

The freedom to feel what you actually feel
De vrijheid om te voelen wat je van binnen daadwerkelijk voelt 

The freedom to ask for what you want
De vrijheid om te vragen wat jij wilt

The freedom to take risks on your own behalf
De vrijheid om voor jezelf risicó s te nemen
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Feelings of worth can flourish only in an 
atmosphere where individual differences 
are appreciated, mistakes are tolerated, 
communication is open, and rules are 
flexible - the kind of atmosphere that is 
found in a nurturing family.
Gevoelens van eigenwaarde kunnen alleen bloeien in een 

atmosfeer waarin individuele verschillen worden gewaardeerd, 

fouten worden getolereerd, de communicatie open is en de 

regels flexibel – het soort atmosfeer dat we aantreffen in een 

warm gezin.

Virginia Satir (1916-1988)



Tientjestraining
Wat een veranderingen, ten goede! 

Met plezier 'inzicht' gelezen. In het 

blad stuitte ik op een artikel over de 

'tientjesacademie' en daar werd ik om 

meer redenen blij van. Ooit had ik een 

wens, over een 'tientjestraining', die 

nu vanuit het onbewuste weer naar 

boven kwam. Ik ga contact zoeken.

Berry Bakker [NLP Master Practitioner], 

Kraggenburg

Niet slechts voor NLP ’nerds’
Ik word graag NVNLP-lid. Dat ik dat 

niet gedaan heb is een lang verhaal… 

Ook zou ik de vereniging erkentelijk 

zijn voor een eerlijk verslag van mijn 

boek over depressie, dat nog zeer ac-

tueel is. Onlangs is er een nieuwe cam-

pagne vanuit de overheid gestart om 

depressie bespreekbaar te maken. Ik 

denk dat mijn boek toegevoegde waar-

de heeft voor deze enorme groep van 

800.000 mensen en 1 op de 15 jongeren. 

Er is nog geen leesbaar (niet slechts 

voor NLP ’nerds’) boek op de markt wat 

depressie niet alleen bespreekbaar 

maakt, maar waarmee je het ook beter 

leert begrijpen en je op NLP-gebaseer-

de nieuwe technieken leert om depres-

sie te behandelen. Ik zou het geweldig 

vinden als iemand mijn oefeningen 

doet en ervaart wat dit daadwerkelijk 

doet. Ik heb al vele cliënten kunnen 

helpen met een transformatie van de 

duisternis naar levenslust.

Wassili Zafiris [NLP Trainer], 

Amsterdam

Naschrift redactie: Op p. 24 vindt je 

meer informatie over Wassili’s aanpak, 

waarover hij op het Voorjaarscongres 

een workshop geeft.

Niet Mount Fuji?
Dank voor het bericht over Mount Fuji 

en leuk dat dit tintje wordt toegevoegd 

aan het tijdschrift. Fascinerend dat 

de eerste jaren van INZICHT nu al in 

een anekdotisch jasje kunnen worden 

gestoken. De berg in het logo is echter 

niet Mount Fuji, maar Mount Tarana-

ki in Nieuw Zeeland. De toenmalige 

slogan ‘Piek Ervaringen’ kwam voort 

uit een Maori-legende van de strijder 

Uenuku, die zijn vrouw ongekleed 

met zijn beste vriend aantreft. Hij 

laat het stel en keert in afzondering, 

klagend dat ‘niemand hem meer naar 

de piek van de berg kan voeren’. In 

Maori-beeldspraak betekent dit dat hij 

niemand meer heeft om hem tot een 

orgasme te brengen. Zo mooi bleken 

NLP-inzichten mij te beroeren…Van-

daar. Dus.

Prasadam Schmitz [NLP Trainer] is 

oud-redacteur van INZICHT, Oirschot

Naschrift redactie: Het vervolg over de 

herkomst van ons logo vind je op p. 91.

Het creatieve vaak onderdrukt
Geweldig thema: Opnieuw beginnen. Ik 

heb de vraag (voor het artikel op p. 50) 

naar Sujata Bajaj doorgestuurd, want 

het lijkt me een uitstekend idee. Ik 

heb veel respect voor de wijze waarop 

Sujata spiritualiteit verwerkt in haar 

kunst. Ook waardeer ik het zeer dat 

je dit artikel richt op een kunstenaar. 

In mijn opvatting hebben we allemaal 

een creatieve kan in ons, die vaak 

wordt onderdrukt of uit balans is. Dit 

zou wel eens meer problemen kunnen 

veroorzaken dan we ons realiseren. 

Omdat dit zo dichtbij mijn hart ligt, 

kan ik het relateren aan mezelf. Mijn 

intentie in dit verhaal is deze: Het is 

nooit te laat om dromen uit te laten ko-

men en om opnieuw te beginnen in ene 

andere richting. Het is niet makkelijk, 

vergt een hoop inspanning, moed en 

bereidheid te falen. Maar het zou het 

allemaal waard kunnen zijn.

Turid Torbergsen [NLP Trainer], 

Stavanger, Noorwegen

Samen de weg bewandelen
Vanwege de nieuwe koers van de 

NVNLP, sluiten wij ons met Tarazat 

De NVNLP is de vereniging voor de Neder-
lands(talig)e NLP-beoefenaar. Heb jij een NLP 
Practitioner gevolgd en onderschrijf je onze 
uitgangspunten? Dan ben je welkom als lid 
van de NVNLP. 
Aanmelden kan op www.nvnlp.nl

INZICHT is een uitgave van de Nederlandse Vereniging 
voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en 
verschijnt vier keer per jaar bij het aanbreken van een 
nieuw seizoen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud 
berust bij de auteurs. De strekking van de inhoud is 
niet noodzakelijkerwijs overeenkomstig de visie van de 
NVNLP. De redactie behoudt zich het recht voor om kopij 
te weigeren of aan te passen. Overname van inhoud is 
alleen toegestaan met bronvermelding en toestemming 
van de rechthebbenden. 

Deze INZICHT kwam mede tot stand dankzij:
Anneke Durlinger, Anneke Meijer, Ariënne Stolk, 
Berry Bakker, Cathelijne Grobbee, Eric Schneider, Eric 
Sijbesma, Evert Flier, Florry Kuijper, Frits Schoon, Hans 
Dalhuijsen, Herma Wichman, Ian McDermott, Igor van 
Kaam, Jennet Burghard, Joan Hoexum, Jolie Lancker, 
Joop Ozephius, Joost Vanhove, Josje Jansen, Koos 
Wolcken, Liesbeth Meuldijk, Lucas Derks, Marjolijn Flier, 
Noëlla Jansen, Peter Dalmeijer, Peter Schütz, Prasadam 
Schmitz, Rob Kamps, Robert Dilts, Rudy Vandamme, 
Sharon Staats, Sujata Bajaj, Turid Torbergsen, Wassili 
Zafiris, Wilbert Molenaar en de vele anderen op wiens 
werk wij mogen voortbouwen. 

Redactie INzicht: (inzicht@nvnlp.nl)
 Paul Flier, Angélique de Graaff,  
 Annemarie Tjerkstra
Vormgeving:
 Linda van de Werf/Dubbeljoe grafisch ontwerp
 www.dubbeljoe.nl, info@dubbeljoe.nl
Drukwerk en verzending: 
 Graphius Group - www.graphius.com
NVNLP bestuur (ad interim): (bestuur@nvnlp.nl)
 Paul Flier (voorzitter) 
 Jolie Lancker (penningmeester)
 Noëlla Jansen
NVNLP secretariaat: info@nvnlp.nl 

www.nvnlp.nl

Lid worden?

COLOFON

De NVNLP streeft naar duurzaamheid op alle logische niveaus. 
Bij de productie van dit tijdschrift is gebruik gemaakt van papier 
dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt.

Redactie en bestuur ontvangen geregeld berichten die mogelijk ook voor de leden waarde hebben. 
Deze rubriek deelt fragmenten daarvan met toestemming van de schrijver. Om inzicht te geven in 
het NLP-perspectief van de schrijver, wordt de gevolgde [NLP-opleiding] vermeld. 
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graag opnieuw aan. Ik zeg toe actief 

te willen helpen om samen de weg te 

bewandelen die nodig is om tot een 

volwassen en volwaardig instrument 

te komen voor het bewaken van de 

kwaliteit van NLP-beoefening in Ne-

derland en het uitdragen van kennis 

tussen leden onderling.

Joop Ozephius [NLP Practitioner io], 

Capelle aan den IJssel

Dank voor het delen
Geachte voorzitter, bedankt voor je 

bezoek met Angélique de Graaff aan 

Equilibrium als nieuw aangesloten 

instituut. En onwijs veel dank voor het 

delen van jouw eigen NLP-practitio-

nermap en informatie waardoor ik ons 

materiaal mooi kan 'verder ontwikke-

len'. Ik vond jullie een super leuk stel 

NVNLP-vertegenwoordigers die enorm 

veel inspiratie uitstralen.

Ariënne Stolk [NLP Trainer], Leiden

Aan boord blijven
Na enig beraad heb ik besloten mijn 

opzegging terug te draaien, indien mo-

gelijk. Ik zie dat de NVNLP een andere 

koers gaat varen en wil toch graag 'aan 

boord' blijven in 2018.  

Josje Jansen [NLP Master Practitioner], 

Heteren

Goed om terug te zijn
Een nieuw begin betekent het oude 

loslaten. Met een frisse blik kijken 

naar een mooie toekomst voor de NLP 

'Community'. Een community waar 

we graag deel uit van willen maken. 

Toen we hoorden dat de NVNLP met 

diezelfde frisse blik de toekomst 

tegemoet wilde treden, was er maar 

één conclusie: meedoen! Namens de 

NLP Academie wensen we het nieuwe 

bestuur veel succes. Het voelt goed om 

weer terug te zijn.

Eric Sijbesma [NLP Trainer], 

Amsterdam

Kafkaiaanse procedure
Ik heb indertijd opgezegd omdat ik 
in een soort Kafkaiaanse procedu-
re terecht gekomen was over mijn 
aanvraag als instituut erkend te 
worden door de NVNLP. Vanaf on-
geveer 2000 was ik lid en de vereni-
ging was mij zeer dierbaar. Inmid-
dels ben ik opnieuw lid geworden 
en wil ik graag het gesprek weer 
voeren over toetreding van Minda-
ble als erkend NLP instituut.
Kees Dullemond [NLP Trainer], Hoorn

Oefengroep Noorden
Ik wil graag een oefengroep starten 

in het Noorden van het land. Omdat ik 

vanuit verbinding de mooiste dingen 

zie ontstaan, zou ik dit graag met 

gelijkgestemde NLP'ers willen doen. 

Vanuit de intervisiegroep van mijn 

NLP-opleiding is de behoefte ontstaan 

om met meer mensen te oefenen en sa-

men te komen. Een keer per kwartaal 

om NLP-onderwerpen of aanverwante 

onderwerpen, zoals een boekbespre-

king, met elkaar te behandelen. Het 

doel is samen verder te groeien en 

elkaar te inspireren. Ik trek mensen 

vanuit alle lagen in de maatschappij 

aan en net iets meer mensen die open 

staan voor persoonlijke ontwikkeling.

Sharon Staats [NLP Trainer], 

Wildervank

Naschrift redactie: zie verenigings-

nieuws, oefengroepen.
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Welkom op de jaarvergadering 

op 9 juni
                                   

 18-3-2018

Op zaterdagmiddag 9 juni as. zal de eerste officiële jaarver-

gadering sinds vele jaren plaatsvinden. Naast de presenta-

tie van het bestuurlijk jaarverslag, waar het financieel ver-

slag een onderdeel van is, staat op de voorlopige agenda: 

het boekenonderzoek over de voorgaande bestuursperio-

de; verkiezingen van nieuwe bestuursleden en – voor zover 

mogelijk en wenselijk - de gekozen ledenraad. 

Het huidige bestuur is nogal ad hoc tot stand gekomen, 

zonder dat daar een gedegen proces aan vooraf ging, 

met voldoende mogelijkheid voor iedereen om kennis te 

nemen van de verschillende voordrachten. Feitelijk is het 

huidige bestuur ad interim gekozen en kunnen wij ons die 

dag, evenals hopelijk vele andere geschikte kandidaten, 

opnieuw verkiesbaar stellen. Een profiel voor bestuurskan-

didatuur staat binnenkort op de website.

Ik hoop jullie in grote getale te ontmoeten, op 9 juni en op 

het congres van 26 mei!

Paul Flier, 

(Voorzitter a.i.)

Dialoog



E
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De vereniging bevond zich een klein jaar geleden in zwaar weer, toen de 
huidige voorzitter het roer in handen kreeg op basis van zijn belofte om 
rustiger vaarwater op te zoeken en een gezonde nieuwe koers uit te zet-
ten. Ook bleek er meer achterstallig onderhoud en herstelwerk nodig dan 
het schip zich in eerste instantie liet aanzien. De verwachting is dat dit 
alles in juni 2018, precies een jaar na de start, afgerond kan worden. Graag 
houden we iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De stip 
        op de horizon

Stip: 'Een thuisbasis voor 
NLP-beoefenaars en een 

bijdrage aan een wereld waar 
mensen bij willen horen'

Van de voorzitter



E
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Aanmelden gekozen 
ledenraad
De ALV van 20-12-17 stemde in met het-

voorstel van een gekozen ledenraad 

met 210 stemmen vóór en één tegen. 

Daarmee is de voorgenomen demo-

cratisering van de besluitvorming sta-

tutair mogelijk geworden. Inmiddels 

hebben zich 35 kandidaten aangemeld, 

dus voldoende om de beoogde 25 leden 

te kunnen laten kiezen. In de komende 

periode worden alle aspecten rondom 

het proces van invoering en totstand-

koming van de ledenraad geïnventa-

riseerd en vormgegeven. Je wordt van 

harte uitgenodigd mee te denken en je 

alsnog kandidaat te stellen. Een plek in 

de ledenraad hoeft niet veel tijd te kos-

ten en biedt een unieke kans ervaring 

op te doen met ledenvertegenwoor-

diging en besluitvorming op basis van 

informed consent en constructieve 

feedback. ‘Het bestuur spreekt van een 

historische en heuglijke bekroning op 

een half jaar van hard werken, schoon 

schip maken en nieuwe koers bepalen,’ 

aldus de notulen, die online zijn in te 

zien. 

Ontdekkingsreizigers
Inmiddels is helder dat de vereni-
ging meer nodig heeft dan het her-
stellen van structuren en procedu-
res. Om niet in oude patronen terug 
te glijden, is een transitie nodig 
naar een ander soort organisatie, 
met een hoger niveau van bewust-
zijn. Hoe dat precies tot stand zal 
komen, is iets dat we samen willen 
ontdekken. In de geest van NLP zijn 
we allemaal ontdekkingsreiziger. 
Binnen een organisatie in transitie 
is het maken van een meerjaren-
plan weinig zinvol. Belangrijker 
is een heldere stip op de horizon 
te hebben, waar we rustig op af 
kunnen blijven koersen terwijl we 
wijd openstaan voor constructieve 
ideeën en signalen uit het veld. 
Ondertussen geven onze statuten 
en het budget aan waar we voort-
gang willen boeken. En door de 
frisse wind ontmoeten we steeds 
meer enthousiaste mensen die ook 
bij willen dragen aan de stip op de 
horizon. 

Vereniging in transitie: 
(er) vaar mee!
Iedereen is uitgenodigd verant-
woordelijkheid te nemen en deze 
transitie mee mogelijk te maken: 
lokaal, in een werkgroep, de 
ledenraad of het bestuur. Naast 
verantwoordelijkheid voor de 
eigen communicatie en stemming, 
waar we als NLP’ers allemaal naar 
streven, gaat het om een bepaald 

interessegebied binnen de vereni-
ging of het NLP-veld waar jij je mee 
verbonden voelt. Hierbij wordt 
steeds gestreefd naar een maxima-
le waardecreatie voor de leden met 
de statuten als toetssteen, en een 
minimum aan polderen en precies 
de juiste procedures. Bij besluitvor-
ming streven we naar transparan-
tie en net als bij de ledenraad naar 
informed consent, waarbij de best 
mogelijke oplossing voorrang krijgt 
boven een compromis op basis van 
consensus. 

Wie zich hierdoor aangesproken 
voelt: kom met je idee of verlangen 
naar voren en mail ons op 
bestuur@nvnlp.nl of bel de 
voorzitter op 06 52057540. 

Voor kandidaat-bestuursleden 
stelt het Huishoudelijk Reglement  
aanvullend de voorwaarde van 
'functionele geschiktheid en hoge 
motivatie' voor het verenigings-
belang binnen een of meer porte-
feuilles. Dit betekent dat je een 
bepaalde minimale basiskennis 
en relevante ervaring meeneemt, 
die gaandeweg uitgebreid zullen 
worden, desgewenst via gesubsidi-
eerde bijscholing. 

Verenigingsnieuws

(Gast-)Redacteur
Wil jij een bijdrage leveren aan de 

informatievoorziening naar de leden 

via INZICHT en onze nieuwe website? 

We zoeken zowel redacteurs die tegen 

een gebudgetteerde vergoeding op 

vaste basis mee willen helpen met 

elk kwartaalmagazine, als een groot 

aantal gast-redacteurs die binnen het 

eigen specialisme bijvoorbeeld een 

keer per (half) jaar interessante copij 

willen aanleveren, bijvoorbeeld over 

onderwijs, zorg, leiderschap, bewe-

ging, kunst, sport, etc. Heb jij concrete 

ervaring en affiniteit met schrijven en 

een voorliefde voor taal? Wij horen het 

graag!

‘In de geest van NLP zijn we 
allemaal ontdekkingsreiziger’ 



Cathelijne Grobbee

Opleidingen voor leden 
(-prijzen)?
Eén van onze doelstellingen is het or-

ganiseren van bijeenkomsten om waar 

de leden hun deskundigheid kunnen 

vergroten. Via de congressen kan dit 

twee dagen per jaar voor maximaal 

200 leden. Nu zijn er veel NLP-institu-

ten met een prachtig aanbod en velen 

daarvan steunen onze doelstellingen 

als aangesloten instituut. De markt-

conforme tarieven die logischerwijs 

gehanteerd worden, vormen voor veel 

leden een grote drempel. Daarom wil 

de vereniging zich hard maken voor 

een laagdrempelig aanbod om des-

kundigheid van leden te vergroten. 

Oefengroepen en de voorgenomen 

uitwisseling tussen NLP-professionals 

via het NVNLP Podium zijn daar twee 

voorbeelden van. Een derde initiatief 

is om interessante trainingen die voor 

een ‘maximale ledenprijs’ worden 

aangeboden, ruchtbaarheid te geven 

via INZICHT en de website: bijvoorbeeld 

trainingen met buitenlandse trainers 

voor maximaal 99 euro per dag. Door 

de verwachte relatief grotere opkomst 

gaan we uit van een win-win situatie 

voor zowel organisator als de leden. 

Voor trainingen door mensen uit ons 

eigen veld is nog niet afgestemd wat 

redelijk een haalbaar zou zijn en we ho-

ren graag wie hierover mee wil denken. 

NLP Scheurkalender
Onder de doelstelling van het ontwik-

kelen van NLP-beoefenaars, valt ook 

´het verzorgen van publicaties op 

het gebied van NLP.́  Daarom zijn we 

blij met elke nieuwe NLP-uitgave die 

bovendien de verbreiding kan bevor-

deren, zoals het onlangs verschenen 

boek voor NLP in de overheid (p. 22). 

Vanuit oefengroep Oost kwam het inte-

ressante idee een NLP scheurkalander 

te ontwikkelen, om elke dag laagdrem-

pelig gestimuleerd te worden onze 

kennis fris en op niveau te houden. We 

zijn op zoek naar mensen die daaraan 

een bijdrage willen leveren en overwe-

gen er een NVNLP-Scheurkalender van 

te maken, waarbij de productiekosten 

op basis van voorintekening worden 

gedekt. 
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Oefengroepen en -ruimtes
Repetition is the mother of skill, luidt 

het gezegde. Via oefen- en intervisie-

groepen kun je met gelijkgestemden 

laagdrempelig blijven werken aan 

het verbeteren en uitbreiden van je 

vaardigheden en inzichten. Ook kun je 

in een relatief veilige situatie nieuwe 

methodieken ‘uitproberen’ op betrok-

ken mensen die graag iets nieuws 

leren. We zoeken mensen die dit voor 

de diverse regio's mee willen helpen 

faciliteren, professionaliseren en (via 

de nvnlp-website) inzichtelijk makenof 

de eigen woonplaats of regio hiervoor 

een geschikte ruimte beschikbaar heb-

ben, kosteloos of tegen kostprijs. 

Werkgroep ICT
We zoeken mensen die willen helpen 

de bestaande informatievoorziening 

te updaten, als lid van een werkgroep 

ICT. Het doel is de informatievoorzie-

ning van de NVNLP gebruiksvriende-

lijk en optimaal in te richten voor de 

doelgroepen van de NVNLP, zoveel 

mogelijk gebruikmakend van bestaan-

de platforms. Meer informatie op de 

website.

Stip: 'Een thuisbasis voor NLP-beoefenaars en een bijdrage aan een wereld waar mensen bij willen horen'

Bestaande oefengroepen
Er wordt momenteel uitbreiding ge-

zocht voor:

Oefengroep Noord, contactpersoon: 

Sharon Staats [NLP Trainer], 

Wildervank (Gr), 

sharon.staats@gmail.com

Oefengroep Oost, contactpersoon: 

Cathelijne Grobbee, [NLP Trainer], 

Oldenzaal (Ov) 

Onze excuses! En oproep: 
update gegevens 
Helaas zijn er in het verleden door 

verschillende database systemen 

diverse foutjes geslopen in de ledenad-

ministratie, waar nog steeds enkele 

leden mee geconfronteerd worden, 

zoals een verouderd adres en verkeerd 

emailadres. Onze welgemeende excu-

ses daarvoor! Om dit recht te kunnen 

zetten hebben we je hulp nodig.Mocht 

één van jullie nog geen email met een 

factuur voor de jaarlijkse contributie 

hebben ontvangen, neem dan alsje-

blieft contact op met de ledenadmi-

nistratie: office@nvnlp.nl. En zou je 

binnenkort een keer willen inloggen op 

www.nvnlp.nl om je gegevens te chec-

ken? Door te klikken op het linker-rond-

je bovenin de homepage, verschijnt de 

inlogmogelijkheid. Als je emailadres bij 

ons bekend is, kun daarmee direct een 

nieuw wachtwoord naar je eigen mail-

box laten sturen. Zodra je daarmee 

inlogt, kun je je persoonlijke gegevens 

zien en wijzigen, bijvoorbeeld door 

een leuke foto toe te voegen. Alvast 

bedankt! 

Cathelijne Grobbee



Welkom: 60 nieuwe leden
Zoals vorig jaar werd aangekondigd, 

willen we graag dat iedere enthousias-

te NLP-beoefenaar lid wordt van onze 

vereniging, als hij of zij onze doelstel-

lingen onderschrijft. Gemotiveerde 

leden zijn immers de beste manier om 

deze samen te bereiken. Op de laatste 

ALV presenteerden we in het budget 

2018 onze bescheiden ambitie om dit 

jaar 150 nieuwe leden te werven en de 

neergaande lijn definitief achter ons 

te laten. Een paar duizend exemplaren 

van de vorige INZICHT zijn daartoe in 

samenwerking met geïnteresseerde 

NLP-instituten naar oud-cursisten 

verzonden. Per 1-1-2018 zijn inmiddels 

60 nieuwe leden ingeschreven die we 

bij deze hartelijk welkom heten! De 

oud-leden die opnieuw de verbinding 

met de NVNLP zijn aangegaan, willen 

we bovendien hartelijk danken voor 

het hernieuwde vertrouwen. En ten-

slotte willen we iedereen bedanken die 

hier via mond-op-mond een steentje 

aan bijdraagt.
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Gezocht: Cliënten met ver-
schijnselen van depressie
Wil jij een bijdrage leveren aan we-

tenschappelijk NLP-onderzoek? Kom 

jij in je praktijk als coach, trainer of 

therapeut mensen tegen met ver-

schijnselen van depressie? Dan kun je 

deze mensen in contact brengen met 

Alle INzichten online
Tijdens de laatste ALV in december 

uitte het bestuur het voornemen tot 

een online archief van INZICHT. Begin 

maart is dat gerealiseerd en nu zijn 

alle voorgaande edities met een paar 

muiskliks beschikbaar voor de leden. 

In dit stadium alleen nog als compleet 

tijdschrift. Ook vrijwel alle voorlopers 

van INZICHT zijn gedigitaliseerd en 

in te zien; alleen de nummers 2, 4, 5 

en 20 ontbreken nog. Wie helpt deze 

ontbrekende nummers te achterhalen? 

Verenigingsnieuws

Thema’s 2018
INZICHT verschijnt bij het aanbreken 

van elk nieuw seizoen en voor 2018 

heeft de redactie de volgende thema’s 

vastgesteld:

Lente 21 maart: Opnieuw beginnen

Zomer 21 juni: In beweging

Herfst 21 oktober: Oogsten

Winter 21 december: Reflectie

Ook wordt er gewerkt aan een eer-

ste redactiestatuut en beleidsplan, 

waarin de leerervaringen tot heden 

worden vertaald naar een veerkrachtig 

toekomst voor ons magazine. Mensen 

die interesse hebben een bijdrage te 

leveren wordt dit op verzoek toege-

zonden. Verder kunnen opdrachten 

tot adverteren tot een maand voor 

verschijnen kan een worden geplaatst, 

waarbij leden en aangesloten institu-

ten 50% korting krijgen.

Lucas Derks en zijn collega’s van de So-

ciety for Mental Space Psychology. Op 

die manier help je mogelijk niet alleen 

deze cliënten, maar ook de vereniging 

en het team van Derks een stapje 

verder. De vereniging ondersteunt het 

wetenschappelijk werk van Lucas Der-

ks met publiciteit en een bescheiden 

financiële bijdrage in de onderzoeks-

kosten. Dit doen we zowel vanuit onze 

doelstelling om de ontwikkeling van 

NLP te bevorderen, als de bevordering 

van de verbreiding van NLP. Weten-

schappelijk onderzoek is een belang-

rijk element voor een vergroting van 

de maatschappelijke inbedding. In de 

twee vorige INzichten werd aandacht 

besteed aan het onderzoek van Lucas 

Derks en Christine Beenhakker naar 

de effectiviteit van de NLP-methodiek 

DAS.

De volgende stap is om de verschillen-

de artikelen opnieuw te waarderen 

en indien bruikbaar op trefwoord en 

auteur beter vindbaar te maken. Heb 

jij zin daaraan bij te dragen? Iedereen 

met een liefde voor historie, taal, NLP, 

archivering, content management of 

de NVNLP in het algemeen mag zich 

melden op inzicht@nvnlp.nl.

1987-1991 1991-1999 1999-2005 2005-2017 NU-...



 Lang geleden, toen wij onze eerste 

TV met afstandbediening kregen, 

hoefden we ineens niet meer op te 

staan! De geijkte vraag wie er wilde 

opstaan om te  ‘switchen’ werd 

geruisloos vervangen door: ‘Wie 

heeft de AB?’ Totdat een passerend 

vriendje de vraag stelde: ‘Wie heeft 

de macht?’ De macht? ‘Ja, wie heeft 

de afstandsbediening: de macht 

om van kanaal te wisselen?’ Wat 

een fascinerend idee over macht! 

En precies datzelfde idee heeft me 

altijd gefascineerd over NLP. Is NLP 

immers niet ook de AB tot wat wij 

elk moment waarnemen en ervaren? 

Iedereen heeft de macht om opnieuw 

te beginnen.

Integriteit en zelfbescherming
Vele jaren later verankerde ik tijdens 

mijn NLP-practitioner een zinnetje: 

‘Alles is erop gericht weer één en 

volledig met zichzelf te worden’. Het 

was een van de belangrijkste func-

ties van het onbewuste; een andere 

was ‘zelfbescherming.’ Voor veel 

NLP-beoefenaars is een streven naar 

eenheid of integriteit belangrijk. 

Dat we van daaruit ook innerlijke 

conflicten tegenkomen, is waarom 

we de NLP-AB in de buurt houden. 

Wat ik toen nog niet zo doorhad, was 

dat die twee onbewuste functies ook 

zélf in conflict kunnen zijn. Want 

wat als integriteit je hoogste waarde 

is en je incongruentie vanuit zelfbe-

scherming niet onder ogen durft te 

zien? Niets menselijks is ons immers 

vreemd.

Strijd verspilt aandacht
Elk geheel maakt deel uit van een 

groter geheel en vice versa. Organis-

men bestaan uit organen, en die uit 

cellen, moleculen, atomen, etc. Als 

onze lichaamscellen goed samen-

werken, functioneren onze organen 

en ervaren we als mens vitaliteit 

om aandacht naar buiten te richten. 

Zodra er op cel- of orgaanniveau iets 

niet goed gaat, zal daar aandacht en 

energie naartoe moeten voor herstel. 

Hoe zit dat met conflicten tussen 

‘innerlijke delen’ en de invloed op 

ons functioneren als heel individu? 

Kan de aandacht die daar onbewust 

heen gaat, nog beschikbaar zijn voor 

wat we in de buitenwereld willen 

bijdragen? Een andere vraag is hoe 

zuiver die bijdrage kan zijn, zolang 

het innerlijk conflict onopgelost is?

Elke lente geeft de natuur aan al wat leeft en kiemkracht heeft een 
kans opnieuw te beginnen. Een nieuw begin voor elke moestuinier 
die zich jaarlijks naar deze cyclus schikt. De meeste mensen hoeven 
gelukkig niet steeds een jaar te wachten. Elke nieuwe week of dag, 
ja zelfs elk nieuw moment, biedt een kans om opnieuw te beginnen. 
En zoals je kunt zien heeft de redactie die kans met deze LENTE-
INZICHT met beide handen aangegrepen. Met respect voor alles wat 
was, kijken we met frisse blik naar al wat zich wil aandienen. 
Respectare: opnieuw kijken.
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Alles is erop gericht om weer 
één te worden met zichzelf

Thema: Opnieuw beginnen

Door:
Paul Flier



Opnieuw leren vertrouwen
Upgechunkt naar de metafoor van 

wereldpolitiek, kunnen we ons 

afvragen hoe constructief de bij-

drage van een land kan zijn, als de 

innerlijke machtsverhoudingen niet 

op orde zijn: bijvoorbeeld aan de 

doelstellingen van de VN? Men zal 

zeker kundig politiek bedrijven, in 

een poging van alles op de hoogte te 

zijn en via procedures daadkracht en 

voortgang te frustreren. De positie-

ve intentie schuilt in een verborgen 

agenda: 'What’s in it for me?' In de 

wereld van diplomatie, waar Mil-

tontaal en nominalisaties je om de 

oren vliegen, is het moeilijk laveren 

en nog moeilijker tot daden komen. 

Dankzij lichtende figuren zoals Dag 

Hammerskjöld, die tegen wil en 

dank het roer van de VN overnam in 

moeilijke tijden, kunnen we steeds 

opnieuw leren vertrouwen op ons 

eigen kompas om een stabiele koers 

naar een betere en 'hele' wereld uit 

te zetten (p. 76). Naar zijn overtuiging 

verloopt de weg naar heelheid via 

daden. 

VN - Verenigde NLP'ers
Vertaal de VN-metafoor naar 

Verenigde NLP'ers en aanschouw 

opnieuw onze doelstelling te streven 

naar een betere wereld. Vanuit het 

nieuws en ‘de realiteit’ van giste-

ren kunnen critici terecht moeite 

hebben met die droom van een 

betere wereld. Maar vanuit een ‘away 

from’-perspectief komen we niet ver-

der. Er is altijd creatieve actie nodig 

om een droom te realiseren. En Dis-

ney wist hoe: hij verbood de criticus 

zich met de droom te bemoeien. Dus 

weer biedt NLP uitkomst om deze al 

te menselijke vergissingen tijdig te 

parkeren en de aandacht opnieuw te 

richten op de essentie: het insluiten 

van alle verschillende delen, ook 

conflicterende delen; individuele 

verantwoordelijkheid nemen voor 

eigen innerlijke conflicten en de 

‘toward’-focus op een gezamenlijk 

hoger doel.

Hoeveel vrijheid durf je aan?
Het uitgangspunt van onze vereni-

ging lijkt overeenkomsten te hebben 

met het Bildungsideaal uit de roman-

tiek en Schillers idee van Alle Men-

schen werden Brüder. Een idee waar 

mensen nog altijd geïnspireerd door 

kunnen raken, als ze er nog in dur-

ven geloven. En ook dat geeft NLP 

ons: de keuze te bepalen waar we in 

geloven; welke betekenis we iets ge-

ven. Zo kunnen we ‘vereniging’ zien 

als eenwording, het overstijgen van 

de dualiteit van ego en de rest, in het 

licht van een hoger doel (p. 88). 

Daarmee blijkt het werkelijk mo-

gelijk bergen te verzetten en een 

bewustzijnstoestand van vrijheid te 

bereiken die geïnspireerde beelden-

de kunstenaars (p. 92 en p. 50) of de 

bevlogen musicus (p. 26) maar al te 

goed kennen. Niet voor niets stelde 

Bandler die ultieme vragen: hoeveel 

plezier kun je aan, hoeveel vrijheid 

durf je aan? Zelfs al zit je nog zo com-

fortabel in de meest veilige werkom-

geving die je kunt wensen (p. 18)??

Opnieuw beginnen met Kwaliteit
Ook op het vlak van 'Kwaliteit' zijn 

we vorig jaar echt opnieuw begon-

nen. De statutaire doelstelling van 

‘het bevorderen van de kwaliteit 

van NLP-beoefening’ is nog altijd 

actueel: hoe beter iedereen leert de 

NLP-toolkit toe te passen, hoe meer 

het de kwaliteit van leven verhoogt 

en bijdraagt aan een betere wereld. 

Goede resultaten zullen bovendien 

de aantrekkingskracht van NLP 

doen toenemen en daarmee ook de 

verbreiding bevorderen. Vanuit de 

praktijk dringt zich de vraag op of de 

gekozen strategie effectief is geweest 

(p. 80). Wereldwijd onderzoek naar 

excellente therapeuten geeft in elk 

geval ingrediënten voor een nieuwe 

strategie (P. 82), evenals de de Lea-

dership Summit in Alicante (zie p. 16) 

en de situatie bij onze Oosterburen 

(p. 56).

En de volgende generatie NLP?
Robert Dilts sprak in vorige IN-

ZICHT over de vierde generatie 

NLP: de eerste waarvan de ouders 

zelf NLP-beoefenaars zijn. Met elke 

volgende generatie heeft de soort 

bij uitstek een kans om opnieuw te 

beginnen, toch? Of blijven ook wij 

zoals zo vele ouders onze onvervul-

de verlangens projecteren op onze 

kinderen, bijvoorbeeld als deze voor 

hun studiekeuze staan (p. 32). In deze 

editie zet Robert, officieel Fellow van 

onze vereniging, met Ian McDermott 

uiteen wat ze verstaan onder Intentio-

nal Fellowship, een inspirerende vorm 

van samenwerking die we mogelijk 

willen modelleren (P. 66). 

Terwijl hij verwijst naar The Lord of 

the Rings, verschijnt het beeld van een 

bont reisgezelschap dat NVNLP heet 

en samen onderweg is in de richting 

die de statuten ooit hebben ver-

ankerd. En net als in dat prachtige 

verhaal van Tolkien zijn ook hier de 

hobbels talrijk, maar niet onoverko-

melijk. 

En dan is er natuurlijk nog de Ring... 

n
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Hoofdredactioneel

‘Hoeveel plezier 
kun je aan? 

Hoeveel vrijheid 
durf je aan?’
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The Magical Number Seven
Het artikel 'The Magical Number Seven, Plus 

or Minus Two - Some Limits on Our Capa-

city for Processing Information' verscheen 

in maart 1956 in Psychological Review van 

de Harvard Universiteit. Daarin gaf Miller 

vanuit een aantal casestudies uit verschil-

lende disciplines aan dat mensen slechts 

rond de zeven informatiechunks kunnen 

onthouden. Studies met het onderscheiden 

van tonen, zoutsmaak, zoetgehalte, licht-

sterktes kwamen alle tot diezelfde slotsom. 

Zodra die informatiechunks verwerkt waren 

en doorgestuurd naar het langetermijnge-

heugen, kon er weer nieuwe informatie (7 

chunks) worden opgenomen. Later kwamen 

er studies en discussies op gang en gingen 

geruchten dat het achterhaald zou zijn. Rond 

de eeuwwisseling kwamen een aantal geleer-

den uit op het getal 4. Dat heeft evenwel geen 

grote gevolgen gehad voor de wetenschappe-

lijke waarde van Millers Magische Getal.

Praktische implicaties
Een gevolg is dat mensen slechts aan 7±2 een-

heden tegelijkertijd aandacht kunnen geven. 

Dit is makkelijk te ervaren door iemand te 

vragen zoveel mogelijk voorbeelden van iets 

bekends op te dreunen, zoals automerken 

of films. De kans is groot dat men na 7±2 

even pauzeert om als het ware een nieuw 

setje op te halen. Trainers en presentators 

kunnen eenvoudig met Millers getal reke-

ning houden, bij het aantal stappen van een 

oefening of het aantal bullit-points binnen 

een presentatie. Ook kunnen we dit aantal 

juist bewust overschrijden, wanneer we het 

bewuste willen overbelasten om toegang tot 

het onbewuste te krijgen. In dat geval maakt 

de inhoud inderdaad niet zo veel uit.

Feiten, weetjes en misverstanden 

Niet mis te verstaan, toch?
Prikkelende chunks voor de NLP-beoefenaar
Redactie NLP betekent een enorme vrijheid voor wie de essentie tot zich laat doordringen. 

Wanneer we ‘de betovering van de taal’ eenmaal doorzien en we de submodali-
teiten van onze innerlijke kaart steeds makkelijker naar onze hand leren zetten, 
ontstaat er een werkelijkheid waarin proces belangrijker is dan inhoud. Vanuit 
het idee dat er net zoveel waarheden zijn als mensen, ontstaat ook een risico wat 
slordig met de inhoud om te springen. Terwijl er belangrijke inhoudelijke aspecten 
binnen NLP zitten, die het niet verdienen mis te worden verstaan. Miller’s Magical 
Number en Mehrabians 7-38-55%-regel zijn daar goede voorbeelden van.  

‘Hoe komt het dat iemand die stampvoetend 
hard schreeuwt ´ik ben niet booś  toch 
niet geloofwaardig overkomt?’
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Een veel voorkomend misverstand 
Iedereen weet dat een chunk (informa-

tie-eenheid) iets wezenlijk anders is dan een 

prikkel. Soms wordt abusievelijk gesteld dat 

we zo’n 5 miljoen prikkels per seconde via 

onze zintuigen ontvangen, terwijl we maar 

aan zeven daarvan aandacht kunnen geven. 

Het misverstand ontstaat door het verschil 

tussen een 'prikkel' en een 'chunk' te nege-

ren. Door dit essentiële verschil wel te be-

noemen, kan ook de drijvende kracht achter 

generalisatie en onze neiging tot upchunken 

tijdens het leerproces worden verhelderd: 

hoe meer chunks we binnen een nieuwe ho-

gere chunk kunnen vatten, hoe meer ruimte 

er ontstaat voor nieuwe chunks: vragen en 

betekenissen.

Mehrabian’s 7%-38%-55%-regel
Wereldwijd communiceren we met elkaar 

door middel van taal, gebaren, tekens en 

pictogrammen. Om meer INZICHT in com-

municatie te krijgen, onderzocht hoogleraar 

in de psychologie Albert Mehrabian, midden 

jaren 1960 het belang van non-verbale com-

municatie. Zijn bekende 7%-38%-55%-regel is 

gebaseerd op twee studies die in 1967 gepu-

bliceerd werden: 'Decoding of Inconsistent 

Communications' en 'Inference of Attitudes 

from Nonverbal Communication in Two 

Channels'. Beide studies gingen over com-

municatie van positieve of negatieve emoties 

door middel van een enkel gesproken woord, 

zoals 'lief' of 'afschuwelijk'.

Wat ontdekte Mehrabian?
Mehrabian stelde ten eerste vast dat elke 

rechtstreekse communicatie in wezen uit 

drie elementen bestaat: woorden, tonaliteit 

en lichaamstaal. Ten tweede ontdekte hij dat 

de non-verbale elementen een veel grotere 

invloed bleken te hebben dan werd verwacht. 

Maar: alleen bij het overdragen van gevoe-

lens en opvattingen en alleen bij incongruen-

te boodschappen: als iemands woorden, to-

naliteit en lichaamstaal niet overeenkomen. 

In zulke gevallen bleek het grootste deel van 

de respondenten (55%) geneigd de lichaams-

taal te geloven. Terwijl slechts 7% een beslis-

sende waarde bleef hechten aan de woorden, 

ook al werden die door de andere elementen 

t́egengesproken .́ Een interessante onder-

zoeksvraag zou nog zijn in hoeverre die 7% 

van de respondenten in contact staat met het 

gevoel of kenmerken had van autisme. 

Verdraaide misverstanden
In de praktijk wordt Mehrabian vaak ver-

keerd geciteerd. Sommige mensen beweren 

zelfs dat de betekenis van een boodschap 

voor het grootste gedeelte wordt overge-

bracht door middel van non-verbale signalen 

en niet door de betekenis van de woorden. 

Dit is een verdraaiing van de conclusies. Als 

er bijvoorbeeld een lezing wordt gehouden, 

wordt de boodschap geheel in woorden 

tot uitdrukking gebracht. De non-verbale 

aanduidingen zijn in dat geval belangrijk om 

de opvatting van de spreker ten opzichte van 

zijn woorden over te brengen en beïnvloeden 

zijn geloofwaardigheid. Belangrijk is ook 

dat bovengenoemde onevenredige invloed 

van intonatie en lichaamstaal alleen effec-

tief wordt als de situatie dubbelzinnig is of 

incongruent is.

Houding en congruentie
Voor wie effectief wil communiceren in 

situaties waarin emoties een rol spelen, is het 

goed te weten dat deze drie elementen elkaar 

kunnen ondersteunen en versterken. Zodra 

er sprake is van enige incongruentie, kan 

de ontvanger van de boodschap geïrriteerd 

raken doordat er feitelijk twee verschillende 

boodschappen via verschillende kanalen 

overkomen. Een interessant geval in dit 

kader vormt de communicatie in zogenaamd 

alleen woorden, zoals bij email. Wat we soms 

vergeten is dat bij afwezigheid van onze tona-

liteit en lichaamstaal, de ander dat onbewust 

feilloos voor ons invult. Aldus een bron van 

informatie hoe de ander over je denkt en de 

aanleiding voor de opmars der emoticons.

Heb jij ook voorbeelden van niet mis te 
verstane NLP-weetjes; laat het de redactie 
weten!

Hoe komt het eigenlijk 
dat NLP met het magische 

getal 7±2 werkt? Elke 
opleiding in NLP zal het 

een keer benoemen. 
Wel, aan het begin van 

de jaren zeventig werkte 
John Grinder in het labo-
ratorium van George A. 

Miller aan de Rockefeller 
Universiteit in New York 
City. Kleine wereld, toch?

Interessant weetje:
in de beginjaren van NLP 
werd Mehrabians model 

in de ‘9 Major Beliefs’ 
(de bron voor de latere 

vooronderstellingen) de 
50/50 regel genoemd. 

Communicatie bestaat 
voor ongeveer 50% uit 

lichaamshouding en 
ongeveer 50% uit woor-

den en de klankkwaliteit 
ervan. 

NLP & Basiskennis
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NLP Reinvented
Grootschalige inhaalslag legt nieuwe basis voor kwaliteit

Leadership Summit Alicante - Internationale samenwerking - Kwaliteitsbewaking

In januari 2018 werd de driedaagse NLP-leiderschapsconferentie in 

Alicante gehouden, waar de wereldtop binnen het veld bij elkaar 

kwam om de toekomst van NLP te bespreken en vorm te geven. De 

noodzaak hiervoor is groot en de gedrevenheid van de bijna tachtig 

aanwezige NLP-prominenten uit drieëntwintig landen enorm. 

Alicante

Door:
Rob Kamps

Anneke Meijer over Alicante: 'De oudere 
generaties blijken zich te verzamelen 
om na decennia 'ieder gaat zijn eigen 
weg' zich te buigen over wat we samen 
kunnen als diverse NLP instituten en 
associaties: We held what is called a collo-
quium— a guided information conversa-
tion designed to enable us to understand 
and appreciate each other more.  Our aim 
was and is simple — to associate with 
one another.  And yet we all have a vision 
of one day having a unified international 
body, an umbrella organization that can 
coordinate our efforts, enable us to do 
so much more together than alone or 
apart, and to have a way of encouraging 
compliance to the ethical and training 
standards.'

‘NLP opnieuw onder de loep om 
de toekomst  vorm te geven’
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Eind jaren 70 van de vorige eeuw 

werd er een revolutionair psycholo-

gisch model aan de wereld gepresen-

teerd. Het model was voor lancering 

uiterst zorgvuldig ontwikkeld en 

getest. Toen duidelijk werd welke 

krachtige methoden dit systeem te 

bieden had, hebben de grondleggers 

hun uiterste best gedaan om dit mo-

del stevig en logisch te kaderen. Ze 

ontwikkelden een duidelijk curricu-

lum met heldere standaarden, scher-

pe kaders, een werkend kwaliteitssy-

steem en een overkoepelend orgaan 

voor de uitvoering en bewaking. Zij 

doopten dit model: NLP. 

Oh wacht, als je denkt dat dit werke-

lijk gebeurd is dan heb je het mis. We 

hebben het nog steeds over hetzelfde 

model: NLP. Alleen is de voorgaande 

historie natuurlijk pure fantasie. Het 

bijzondere van de voorgaande alinea 

is wel dat belangrijke ontwikkelaars, 

innovators en zelfs een medegrond-

legger van NLP het er onverdeeld 

over eens zijn dat dit had moeten ge-

beuren. Maar het is niet gebeurd en 

daarom is het tijd dat het nu gebeurt. 

Alle kanten op gestuiterd
NLP is ooit gelanceerd als een 

niet-wetenschappelijk model dat er 

op gericht is om succesvolle resulta-

ten te boeken en heeft daarmee de 

wereld van de persoonlijke ontwik-

keling veroverd. Dat er 47 jaar na de 

start zoveel ophef zou zijn over kwa-

liteit, de achterliggende standaarden 

en ethiek en zelfs over de vraag wat 

NLP nu eigenlijk is; dat hadden de 

oorspronkelijk ontwikkelaars niet 

voorzien. De kenmerkende wildheid 

van NLP heeft er mede voor gezorgd 

dat het anno 2018 een systeem is 

geworden dat zowel geliefd als bela-

den is, om het maar eufemistisch uit 

te drukken. NLP heeft een enorme 

groei doorgemaakt en is alle kanten 

opgestuiterd. Van een persoonlijk 

groeimodel tot een spirituele disci-

pline, van een bijna gospelachtige 

beweging tot een serieus psycho-

therapeutisch model en alles wat 

ertussenin zit. 

Verandering is op komst
Onder de noemer NLP Leadership 

Summit hebben zich ruim 150 zeer 

ervaren mensen uit het internatio-

nale NLP-veld verenigd om het tij te 

keren, waaronder Frank Pucelik, Ro-

bert Dilts, Connirae en Steve Andre-

as, John Seymour, Michael Carroll, 

Peter Schuetz, David Shepherd, 

Stephen Gilligan, Judith Delozier, 

Julie Silverthorn, Wyatt Woodsmall, 

Michael Hall. Zij hebben ervoor 

gekozen NLP opnieuw onder de 

loep te nemen om de toekomst van 

NLP vorm te geven. Tijdens diverse 

bijeenkomsten zijn de eerste concre-

te stappen gezet en hebben de eerste 

werkgroepen vorm gekregen. Wan-

neer een systeem zo krachtig is als 

NLP dan moet het in zich ook de spo-

ren dragen van kwaliteit, structuur 

en duidelijke communicatie naar 

de rest van de wereld. De outcomes 

zijn nu gemaakt. Via stemming is 

een eerste overeenstemming bereikt 

over wat in elk geval onder NLP 

wordt verstaan, hetgeen de basis kan 

vormen voor kwaliteitsverbetering. 

Dit betreft nog wel grote chunks, 

maar het is desondanks rijk aan de 

belofte van een volwassen NLP. 

Iedereen die zich aangetrokken voelt 

tot een groot, kwalitatief hoog-

waardig netwerk van internationale 

NLP-professionals is welkom. NLP 

heeft een schitterende belofte in zich 

die dieper gaat dan de meesten be-

seffen. Maar daarover later meer… n

Rob Kamps is NLP-trainer en maakt 
samen met Lucas Derks, Anneke 
Durlinger, Jaap Hollander en An-
neke Meijer deel uit van de Neder-
landse vertegenwoordiging van 
de Leadership Summit. Tijdens het 
voorjaarscongres geeft Kamps een 
workshop 'Modeling Mastery'

Op de NVNLP-website zijn onder het dossier 

'Kwaliteit diverse relevante artikelen' en de 

uitkomsten van de stemming in Alicante te 

bekijken. Ook vind je een link naar een video 

van Alicante door Lucas Derks op het 

NVNLP-Youtubekanaal. 

http://nlpleadershipsummit.org/

NLP Internationaal & Kwaliteit



‘Ik maak een mental note: 
pelan-pelan vertaal ik als geduld 

en ik veranker het auditief.’

18 I N z i c ht  No 67  |  L e nt e 2 0 1 8

Mijmerend aan de Banda-zee in Oma’s roze kabaja



Een nieuw begin geeft 
ruimte voor de 
ontdekking van identiteit
Van overheidsdienst naar ondernemerschap 
en op reis in het verleden 

In 2015 verruilde NLP-trainer Joan Hoexum de veiligheid 
van een overheidsbaan voor het zogenaamd onzekere 
bestaan als zelfstandige. Ze ontdekte een ander soort 
zekerheid, vanuit een hernieuwd contact met zichzelf en 
aandacht voor grote levensvragen. Daarmee ontstond 
ook ruimte om invulling te geven aan een lang gekoesterd 
verlangen: het land van haar moeder, Nederlands-Indië, 
samen met haar moeder te bezoeken. Een persoonlijk en 
'licht getint' verslag over opnieuw beginnen: Hoe het roer 
omging, hoe niet nagekomen beloftes aan de vorige gene-
ratie doorwerken en een persoonlijke reis naar het land 
van herkomst.

NLP & Personal history

Als je vader zijn hele leven als amb-

tenaar werkt en je als kind met de 

paplepel ingegoten krijgt: 'Word 

ambtenaar, dan heb je zekerheid 

en een mooi pensioen', dan ga je 

geloven dat dit voor jou ook goed is, 

nietwaar? Avontuurlijk als ik echter 

al wist dat ik ben, moest het voor mij 

wel een uitdagende baan worden met 

veel reizen. Na een gerichte voorbe-

reiding solliciteerde ik naar een baan 

bij het ministerie van Buitenlandse 

Zaken en werd aangenomen. Van 

het twintigjarige dienstverband dat 

volgde werkte ik voornamelijk op Ne-

derlandse ambassades en woonde in 

Khartoem, Madrid, Kaboel, Bagdad 

en Parijs. Het was een afwisselend en 

avontuurlijk bestaan. 

Omgaan met verandering
Terug op het ministerie in 2012 in 

rustiger vaarwater was er gelegen-

heid om over het leven na te denken. 

In een nieuwe wereldorde van digi-

talisering en robotisering, waarin 

technologische en maatschappelijke 

veranderingen elkaar steeds sneller 
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Door:
Joan Hoexum



afwisselen, zijn de veiligheid van een 

vaste baan en de gedachte aan een 

goed pensioen minder aan de orde. 

Als verandering de enige constante 

is, wordt dan de vraag niet meer: hoe 

houd ik als individu deze verande-

ringen bij? Waar gaat dit allemaal toe 

leiden? Wat wil ik zelf uit het leven 

halen? Waartoe? Wat kan ik al om dit 

te bereiken? Hoe kan ik verder mijn 

steentje bijdragen in deze wereld? 

Grote levensvragen, waarbij prak-

tische NLP-instrumenten de hulp 

boden om oude overtuigingen te 

doorbreken en opnieuw in contact 

te komen met mezelf, met het ge-

voel van 'weten', weten dat er nog 

veel meer in dit leven te ont-

dekken valt en dat ik veel meer 

kon dan dat, wat ik tot nog toe 

had gedaan. Wat dat precies was 

heb ik voornamelijk ontdekt met 

NLP. Het gemis aan uitdaging en 

zingeving kon ik invullen en zo 

gebeurde dat ik op 1 maart 2015 

mijn vaste aanstelling bij Buiten-

landse Zaken opzegde en een nieuw 

leven begon als NLP-trainer, coach 

en ondernemer.

Hoeveel vrijheid en hoeveel 
vreugde kun je aan
Sinds die stap naar Vrijheid kijk ik te-

rug op de afge-

lopen drie jaar 

als een enorme 

leercurve in 

persoonlijke 

ontwikkeling. 

Ik heb Ri-

chard Band-

ler eens twee 

vragen ho-

ren stellen: 

'Hoeveel 

vrijheid wil 

je heb-

ben?' en 

'Hoeveel 

vreugde 

kun je aan?' Toen ik hierover bewust 

ging nadenken, kreeg het leven een 

heel andere dimensie. De focus ging 

van wat ik niet wil naar waar ik naar-

toe wil. Eén van de effecten is dat 

ik minder leuke klussen niet meer 

uitstel, want dan blijf je maar tegen 

ze op zien met alle nare gevoelens 

van dien. Ik zie ze als onderdeel van 

een spel, dat geen winnaars of verlie-

zers kent en dat elke actie leidt naar 

die stip op de horizon: terwijl ik mij 

als NLP-professional verder ontwik-

kel, wil ik anderen helpen zichzelf 

te helpen bij hun zoektocht naar 

levenskunst, voor een betere wereld. 

Met die focus kwam er vorig jaar een 

NLP-boek voor ambtenaren, Morgen 

is Vandaag, dat inmiddels ook in het 

Engels is verschenen. 

Op zoek naar de roots
NLP als leefstijl bleek voor mij 

zomaar te leiden tot hogere produc-

tiviteit en efficiënter omgaan met 

tijd. Zo ontstond er ruimte om te 

beseffen, dat het tijd was om samen 

met mijn moeder naar haar land van 

herkomst, Nederlands-Indië, te rei-

zen. Geboren en getogen in Neder-

land als dochter van een Groningse 

vader en een Molukse moeder voelde 

ik sterker dan ooit de behoefte om 

mijn andere roots te ontdekken en 

mijn moeder beter te leren kennen. 

Ook was ik enorm nieuwsgierig naar 

de kampong van mijn grootouders: 

Ohoifaruan, op het Molukse eiland 

Kei Besar. En naar familie die ik nog 

nooit had ontmoet. 

Familierijkdom
In de laatste maanden van 2017 be-

zoeken mijn bijna tachtig jaar jonge 

moeder en ik diverse familieleden 

die verspreid over verschillende 

eilanden in de zuidoosthoek van 

Indonesië wonen. Mijn moeder is 

gids en tolk tegelijk. Zij kent de weg 

en onderhandelt met taxichauffeurs 
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en schippers. Bahasa Indonesia - de 

Indonesische taal - heb ik nog niet 

onder de knie. We bezoeken haar 

oudste zus Antoinette, mijn tante, die 

toentertijd is achtergebleven en in 

Fak Fak op Papoea Nieuw-Guinea is 

gaan wonen. Van de zeven kinderen 

die zij kreeg is nog één zoon in leven. 

Dat is mijn neef Andy, inmiddels 59. 

Samen met zijn tweede vrouw heeft 

hij vijf kinderen en acht kleinkin-

deren. Enkele spreken gebrekkig 

Engels. De hele familie is aanwezig 

als we aankomen. Er worden tranen 

van blijdschap vergoten en er wordt, 

zoals in Indische kringen gebruike-

lijk, aan me gesnuffeld wanneer we 

kennismaken en bij de omhelzing 

onze wang tegen elkaar leggen. 

Jammer dat ik de taal niet be-
heers
Tante Antoinette is de oudste zus 

van mijn moeder; de enige zus die 

niet meeging toen mijn moeder op 

10-jarige leeftijd naar Nederland ver-

trok. Ze heeft staar en is al vele jaren 

blind. Op de tast schuifelt zij door het 

huis. Ze neemt deel aan het huis-

houden, poetst dagelijks het fornuis 

en veegt gehurkt de vloer aan met 

de sapulidi: een handveger gemaakt 

van gedroogde nerven van palmbla-

deren. Ondanks haar hoge leeftijd is 

haar huid glad en haar bewegingen 

zijn vloeiend en kalm. Ze straalt rust 

uit. Aandachtig luistert ze en breekt 

zo nu en dan in met vragen. Haar 

stem is lichtelijk hees en ze spreekt 

langzaam. Ik vind het jammer dat ik 

de taal niet beheers. Het huis dat zij 

deelt met haar zoon en diens gezin 

is omgeven door een tropische tuin. 

Op de veranda eten we verse mango 

direct uit de tuin. Neef Andy klimt 

behendig in een twintig meter hoge 

palmboom om kokosnoten voor ons 

te plukken. Beneden op de grond 

hakt hij ze geroutineerd open en van 

een stuk dikke binnenschil snijdt 

hij een lepel, waarmee we na het 

drinken van het voedzame vocht 

het zachte vruchtvlees eruit eten. 

‘s Middags eten we ikan, wat vis 

betekent, bereid op houtskoolvuur, 

en kankoeng, een soort spinazie. We 

brengen de rest van de dag ontspan-

nen met elkaar door, pelan-pelan, 

langzaamaan. Ik maak een men-

tal note: pelan-pelan vertaal ik als 

geduld en ik veranker het auditief. Ik 

waan me in het paradijs. Is dit niet 

rijkdom?

Interview met oma Leentje
Op mijn telefoon heb ik een video-

fragment van een oud interview uit 

1985 met mijn Molukse oma, oma 

Leentje. Het komt uit een tv-docu-

mentaire over de ervaringen van 

Molukse vrouwen, na hun aankomst 

in Nederland in 1951. Het kader 

vertelt iets over de geschiedenis van 

die periode. Oma Leentje overleed in 

Nederland in 1994. Als ik het afspeel, 

luistert tante Antoinette geboeid en 

geëmotioneerd naar de stem van 

haar toenmaals 72-jarige moeder die 

ze al zolang niet meer heeft gehoord. 

Een onbewuste tijdlijn ervaring, 

waar deze reis bol van staat. Op 

het kleine schermpje vertelt mijn 

oma met humor over haar ervarin-

gen, tante Antoinette moet lachen. 

Daarna wil ze het opnieuw horen. De 

video staat inmiddels op de telefoons 

van kleinkinderen en achterklein-

kinderen daar, die oma Leentje nooit 

hebben gekend. Zo mooi om op deze 

manier de nagedachtenis aan mijn 

oma te kunnen delen.

Op bezoek in de kampong
Enkele dagen later reizen we door 

naar familie in Ohoifaruan op het 

smalle en langgerekte eiland Kei 

Besar (Zuidoost-Molukken). Het 

laatste deel van het traject reizen we 

per watertaxi, die de verschillende 

kampongs aan de oostkust van Kei 

Besar aandoet. Hier heeft de tijd stil-

gestaan. Er is nagenoeg geen contact 

met de buitenwereld. Ohoifaruan 

is via paden door de dichtbegroei-

de jungle met andere kampongs 

verbonden. De telefoon heeft geen 

bereik, er is geen wifi. Ik maak een 

mental note: zonder telefoon voelt 

goed. Mijn moeder wijst de plek aan 

waar het huis stond van haar moe-

der, mijn oma: aan zee. Ook wijst ze 

waar oma Leentje vroeger de kleren 

waste: een grote platte rots vlak aan 

het witte strand. Bij vloed reikt de zee 

tot halverwege de rots. Bij eb trekt de 

zee zich vijftig, zestig meter terug en 

kun je ver over de zeebodem lopen. 

Dit doe ik op een ochtend om toch 

even telefonisch contact te leggen 

met het thuisfront in Nederland en te 

laten weten dat alles oké is. Ver in zee 

verschijnt een balkje op mijn tele-

foon. Bereik! Snel bellen en eventjes 

verbinding hebben met de buitenwe-

reld. Ik vertel dat ik het gevoel heb te 

leven als in een droom, zo los voel ik 

me van alles.

What’s in a name
We slapen in het huis van Feentje 

en zijn gezin. Feentje is mijn ach-

terneef. Mijn moeder correspon-

deert regelmatig met hem vanuit 

Nederland. Feentje en zijn vrouw 

hebben vijf kinderen. Hun jongste 

van twee is naar mij vernoemd. Op 

mijn beurt ben ik naar mijn oma van 

vaders kant vernoemd, oma Hanne, 

voluit Johanna. We vertellen dit aan 

Feentje en zijn vrouw. Ze vinden het 

heel bijzonder en zijn even stil. Ik 

zie nog een overeenkomst: Johanna 

uit Warffum woonde aan zee. Joan 

woont in Ohoifaruan aan zee. De 

liefde voor de zee zit ook mij in het 

bloed.

Rijkdom is een nominalisatie
In Ohoifaruan heeft men het niet 

breed. De mannen leven van de 

NLP & Personal history
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joan@vitality-solutions.com
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Op 21 maart 1951 

kwam mijn moeder 

in Nederland aan. 

Ze was tien jaar 

oud en zat samen 

met haar moeder, 

stiefvader, broer 

en zus op de 

eerste boot, de 

Kota Inten, Dia-

manten 

Stad, die 

Molukse 

KNIL-mili-

tairen en 

hun gezin-

nen naar 

Nederland 

bracht. Haar 

eigen vader, 

mijn opa, was in 

1942 als KNIL-mi-

litair gesneuveld, 

tijdens de Japanse bezetting 

van Nederlands-Indië.  

Het verblijf in Nederland zou tijdelijk zijn, in 

afwachting van de soevereine staat die Neder-

land de Molukkers beloofd had als dank voor 

hun militaire bondgenootschap tijdens meer-

dere oorlogen. Het eerste onderkomen was het 

voormalige interneringskamp Westerbork. Na 

twaalf lange maanden verhuisden ze met een 

groep andere Molukse gezinnen naar Laarbrug 

bij Ommen. De mannen mochten niet werken. 

Ieder gezin kreeg drie gulden zakgeld per week. 

Eten kwam uit gaarkeukens. 

Een vader uit Groningen

Toen bericht over terugkeer naar de Molukken 

uitbleef en de Nederlandse overheid niet langer 

meer voor hen zorgde, gingen de mannen werk 

zoeken. Mijn moeders familie vestigde zich in 

Zwolle; ze namen Nederlandse les en integreer-

den langzaam in de maatschappij. Mijn moeder 

koos voor een verpleegopleiding en werkte 

jarenlang in de kraamzorg. Ze trouwde als een 

van de weinige Molukse vrouwen in die tijd met 

een Nederlander: een Groninger. Via de kranten 

was hij nieuwsgierig geworden naar die exoti-

sche Molukkers en plaatste een contactadver-

tentie om kennis te maken met een Molukse 

vrouw. Aan daadkracht ontbrak het hen beiden 

niet. En zo begon hun leven samen.

Gebroken beloftes

Veel Molukkers traden al voor de Tweede We-

reldoorlog als militair in dienst van het Konink-

lijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Ze streden 

loyaal aan de kant van de Nederlanders tegen 

de Japanse bezetter van Nederlands-Indië en 

daarna tegen de Indonesische nationalisten 

tijdens de dekolonisatie-oorlog van 1945-1950. 

Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië 

werden vierduizend Molukse militairen met 

hun gezinnen, in totaal circa 12.500 personen, 

naar Nederland overgebracht. Tijdens de reis 

per boot kregen ze te horen dat ze ontslagen 

werden als KNIL-militair. Bij aankomst in 

Rotterdam ontvingen ze hun in het Nederlands 

geschreven ontslagbrief.

Eindelijk erkenning?

Nederland investeerde minimaal in integratie: 

het verblijf zou immers tijdelijk zijn. Een politie-

ke oplossing over de terugkeer bleef echter uit. 

De onvrede groeide en jonge Molukkers die het 

voor hun ouders opnamen, radicaliseerden en 

eisten in de jaren zeventig aandacht voor hun 

positie met gewelddadige acties, waarvan de 

treinkaping de bekendste is. Veel is sindsdien 

verbeterd, maar de gebroken belofte van terug-

keer naar de Molukken door de overheid blijft 

voor velen tot op de dag van vandaag onver-

teerbaar. Eind 2017 ontving een klein honderd-

tal nog in leven zijnde hoogbejaarde KNIL-strij-

ders de militaire veteranenstatus in Nederland. 

Dit lijkt op erkenning van hun loyaliteit en de 

belangrijke rol die zij voor Nederland hadden. 

Maar voor henzelf en hun nakomelingen komt 

deze te laat. Het neemt de pijn niet weg, die ook 

bij de huidige en komende generaties Moluk-

kers merkbaar zal zijn. 

In 'Morgen is Vandaag' schrijft 

Joan Hoexum over haar 

beslissing het roer om te gooien 

en een nieuwe start te maken 

als NLP-professional en onder-

nemer. Het boek bevat verder 

ervaringen van ambtenaren en 

NLP-gebruikers als

ook interviews met internatio-

nale NLP-trainers die met NLP 

een nieuw leven begonnen. 

Aankomst Molukkers in 1951

Een nieuw begin ver weg van huis



visserij, de vrouwen verbouwen hun 

eigen gewassen. Een groot aantal 

dorpelingen is vertrokken naar het 

naburige Kei Kecil of naar Papoea, 

op zoek naar werk. Vanuit Elat aan 

de andere kant van het eiland waar 

we aankwamen, hebben we een paar 

zakken rijst en andere etenswaren 

meegebracht. Deze worden dank-

baar ontvangen. De korte tijd die we 

er verblijven zijn we omringd door 

familieleden. De meeste dragen of de 

achternaam van mijn oma of die van 

opa. Een directe familieband is niet 

altijd te vinden. Zelfs mijn moeder 

heeft moeite om de familietakken 

te volgen. Er wordt veel gepraat en 

gelachen. Men is enorm nieuwsgie-

rig naar ons, maar ook met foto’s is 

het niet makkelijk om een beeld van 

ons leven in Nederland te schetsen. 

De verschillen zijn te groot. Van mijn 

moeder begrijp ik, dat men ons ziet 

als zeer welgesteld, want we komen 

ten slotte uit het rijke Nederland. Dat 

de familie ons om geld vraagt is dan 

ook begrijpelijk. Als wij proberen uit 

te leggen dat wij juist de ongerepte 

natuur van het eiland, de uitge-

strekte jungle, het fruit dat voor het 

plukken hangt, de intens blauwe zee 

en de rust als rijkdom ervaren, zien 

wij geen enkel begrip in hun ogen. 

Het woord rijkdom is net als geluk 

en succes misschien wel één van de 

meest subjectieve nominalisaties die 

er bestaat.

Taal, tijd en 'Adat'
Terwijl het hele dorp ons uitzwaait 

na de belofte zo snel mogelijk terug 

te keren, voel ik al heimwee. Er is 

iets dat ik achterlaat; wat ik niet mee 

kan nemen, wat me waardevol is. 

Terug in Nederland schaf ik gelijk 

een cursus bahasa Indonesia aan. 

Wat me onmiddellijk intrigeert is 

dat de taal geen verleden tijd kent. Ik 

probeer in mijn Molukse vrienden-

kring te achterhalen wat dit betekent 

voor hun innerlijke ervaring. Eén 

vriend vertelt dat wanneer hij over 

zijn overleden ouders in de tegen-

woordige tijd spreekt, hij voelt dat zij 

nog in zijn hart zijn. Ik vraag me af 

of het niet denken noch uitdrukken 

in het verleden wellicht helpt om de 

'adat' in stand te houden. Dit is de 

diepgewortelde Molukse traditie van 

respect hebben voor de ouderen en 

de voorouderverering. Draagt het 

ontbreken van de band met het ver-

leden in taal ertoe bij, dat men licht 

en vrij in time leeft, zonder de last 

van een verleden mee te dragen? Ik 

neem me voor dit nader te onder-

zoeken, zowel in Nederland als op 

een volgende reis naar mijn nieuw 

ontdekte moederland.

Opnieuw beginnen is een keuze
Zijn het de verhalen geweest van 

mijn oma, de gebeurtenissen met 

mijn moeder ten tijde van de Mo-

lukse treinkaping of de verhalen van 

andere Molukkers, die mijn hang 

naar vrijheid en onafhankelijkheid 

hebben geprikkeld? Ik voel me na 

deze reis in ieder geval een stukje 

dichter bij mijn kern. Mijn baan bij 

de overheid opzeggen en voor mezelf 

beginnen betekende niet risico 

nemen of zekerheid verliezen. 

Het betekende uiting geven aan 

een behoefte aan vrijheidserva-

ring en zingeving door ande-

re keuzes te maken en mijn 

levenspad bewust te bepalen. 

Een nieuw begin maken werkt 

innerlijk bevrijdend. Ik begrijp 

waarom Richard Bandler’s 

vragen resoneren. We hebben 

keuzes. We kunnen keuzes 

maken. De keuze om er het 

beste van te maken. De keuze 

om opnieuw te beginnen. Dat 

is ook rijkdom. n

Joan Hoexum is 
NLP-trainer
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interview
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Er is een aanleiding om dat juist nu 

te doen: Wassili Zafiris heeft on-

langs een eredoctoraat (honorary 

fellowship) ontvangen van de IIOPM 

voor zijn bijdrage aan de oprichting 

van een nieuwe studierichting bin-

nen de psychiatrie: Organisational 

Psychological Medicine (OPM). De 

IIOPM wordt geleid door professor 

J. McIntyre van de World Psychiatry 

Association, de voormalige voorzitter 

van de American Psychiatry Associ-

ation (APA). Dit is vooral verrassend, 

omdat Zafiris als NLP’er zeer kritisch 

is op de psychiatrie en hun aanpak 

van depressie. 

We zitten in het kantoor van zijn 

nieuwe huis in IJburg, Amsterdam. 

Het huis ademt iets van de sfeer van 

Santa Cruz, de geboortegrond van 

NLP, waar Zafiris vele jaren met 

Robert Dilts trainde. Hij is zichtbaar 

trots op het prachtige resultaat waar-

in hij zoveel energie en tijd, schep-

pings- en daadkracht investeerde. 

Zijn aanpak bij dit nieuwbouwhuis 

lijkt een metafoor voor wie hij is: 

bevlogen, doortastend, eigenzinnig 

en volhardend.

NLP-benadering krijgt 
erkenning vanuit 
de psychiatrie
Ervaringsdeskundige NLP-trainer 
modelleert depressie-strategieën

Interview met: Wassili Zafiris
Door: Angélique de Graaff 

Zijn boek ‘Geluk is deprimerend’ is inmiddels al ruim een jaar 

beschikbaar in de Nederlandse boekhandel. Omdat het een 

boek is dat door een van onze eigen NLP-trainers is geschreven, 

verdient het aandacht van de INZICHTredactie. Maar niet nu. 

Nu is het moment om Wassili Zafiris te interviewen over zijn 

‘modellering’ van depressie, over DSM-denken, over zelf-ac-

ceptatie en over erkenning uit geheel onverwachte hoek. 
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Zafiris: 'Het was wel gek. Ik werd gebeld dat 

ik moest komen opdagen en ik kon niet: mijn 

agenda liet het gewoon niet toe. De achtervol-

ging werd blijkbaar ingezet, want ik werd ge-

vraagd me ergens in Europa, later in Amerika 

te melden. Ik wist helemaal niet waar het over 

ging! En telkens kon ik niet. Uiteindelijk werd 

het Azië. Ik kreeg te horen dat ik mijn agenda 

nu echt moest leegmaken en dat het te maken 

had met mijn zoektocht naar de oorzaak van 

depressie en mijn aanpak ervan, zoals ik in 

mijn boek beschreven heb. Uiteindelijk werd 

het een hele ceremonie waarin ik in vol ornaat, 

toga en baret, uit handen van Dr. D’Souza van 

de IIOPM het eredoctoraat ontving en Honorary 

Fellow werd.'

Van een organisatie die niet voor de hand 

ligt…?

'Inderdaad, dat maakt het nog mooier. Ik ben 

als NLP’er natuurlijk juist uitermate kritisch 

op de wereld van psychologen en psychiaters. 

De wereld van DSM-denken. Het pleit wel voor 

deze organisatie dat mijn geluid gehoord mag 

worden.'

Hoe raakte je gefascineerd door het thema 

'depressie'?

'Ja, dat blijft een opmerkelijk verhaal. Je moet 

weten dat mensen zelf vaak niet meteen door-

hebben dat ze in een 'depressie' beland zijn. 

Ikzelf ben daar een goed voorbeeld van. Aan de 

hand van wat een cliënt me over zijn proble-

men vertelde, wat hij dacht en voelde, dacht ik: 

'Dat denk en voel ik ook!' Toen ik hem uiteinde-

lijk vroeg wat hij dacht dat er aan de hand was, 

aarzelde hij en zei: 'Ik ben depressief.' Ik kon er 

niet onderuit: ik was het ook. En dat is een rare 

situatie. Ik coachte mensen al zo veel jaren uit 

hun depressie, ik had inzichten, gereedschap-

pen, wist interventies en toch gebruikte ik 

niets van dit alles.'

'Je bent er wel uitgekomen?' vraag ik naar de 

bekende weg.

'Ja, maar ik werd wel steeds meer geïntrigeerd 

door het verschijnsel depressie. Wat is het? Hoe 

krijg je het en vooral hoe kom je ervan af. Ik 

ben depressie-strategieën gaan modelleren. 

De wortels van depressie gaan verkennen. Als 

je mensen vraagt wat ze willen, dan zeggen 

ze: 'Ik wil gewoon gelukkig zijn!'. Een streven 

naar een permanente staat. Maar we kunnen 

natuurlijk nooit verkeren in een constante 

staat! Laat staan in een constante staat van 

tevredenheid en geluk. En dat streven naar iets 

dat niet haalbaar is, is deprimerend. En als dat 

niet haalbaar blijkt en depressie slaat toe, dan 

schrijft de nieuwste DSM tegenwoordig dat je 

lijdt aan een ziekte. Er moeten dus pilletjes in! 

Tot aan DSM-IV was dat nog niet het geval. Dit 

toenemend DSM-denken, daar waarschuw ik 

voor. Dus des te opmerkelijker dat de IIOPM mij 

letterlijk achtervolgde om mij een eredoctoraat 

te verschaffen. Ik blijf daar opgewekt verbaasd 

over!

Ik ontdekte dat een depressie zich manifesteert 

als een cluster of een Gestalt: Een molecule 

waarvan je elk atoom zult moeten transforme-

ren om aan de depressie een eind te maken. 

Het heeft voor een depressief iemand absoluut 

geen zin om samen met de therapeut een doel 

na te streven om opnieuw zin te geven aan het 

bestaan. Integendeel: op die manier wordt de 

Gestalt niet aangepakt. En tenslotte werd het 

me - al modellerend - duidelijk hoe ik deze 

Gestalt, elk onderdeel ervan, kon helpen trans-

formeren…' n

Naschrift redactie: Volgende INZICHT brengt een 

boekbespreking van Wassili Zafiris’ boek 'Geluk is 

Deprimerend', waarin zijn ontdekkingen ontsloten 

worden. Ook maakte Lucas Derks hier een prachti-

ge korte YouTube-video over: 'Happily Depressed: 

Modelling the inner landscape of depression'. Op het 

Voorjaarscongres op 26 mei geeft Zafiris een work-

shop over zijn aanpak van depressie (zie achterpa-

gina)

NLP & Depressie

‘Toen mijn cliënt aarzelde en zei: 
‘Ik ben depressief,’ kon ik er niet 
onderuit: ik was het ook.’



Een ontdekkingstocht naar de 
liefde tussen NLP en muziek
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Heb je het ook gemerkt? 

Muziek wordt steeds meer ge-

noemd als therapeutisch instru-

ment. Ineens duiken er in ver-

schillende delen van de wereld 

onderzoeken en experimenten 

op die een relatie leggen tussen 

muziek en therapie, muziek en 

stress, muziek en emoties. En 

misschien overweeg jij ook om 

meer muziek te gebruiken in 

je presentaties, trainingen of 

coaching. Welke liedjes werken 

goed? En stel dat je jezelf niet als 

muzikaal beschouwt, waarom 

zou je dan eigenlijk muziek ge-

bruiken? Wel, muziek is in staat 

via het auditief tonale kanaal 

direct ons gevoel te beïnvloeden. 

De trilling, de vibratie van de 

muziek resoneert in ons en kan 

direct gevoelens en beelden op-

roepen. Volgens Hans Zimmer, 

componist van filmmuziek van 

o.a. Pirates of the Caribbean en The 

Da Vinci Code is muziek 'the heart 

and soul' van een film: muziek 

raakt ons op een plek en ma-

nier waar woorden niet kunnen 

komen. Die uitspraak is voor mij 

het vertrekpunt geweest van dit 

artikel.

Muziek raakt ons 
waar woorden 

niet kunnen komen

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe je muziek effectief 

kunt gebruiken in presentaties, trainingen of opleidin-

gen? Welke liedjes werken goed bij welk onderwerp? 

En waarom zou je eigenlijk muziek gebruiken? Sinds 

NLP-trainer Peter Dalmeijer op zijn zevende de muziek 

ontdekte, speelt het een hoofdrol in zijn leven en trai-

ningen. In dit artikel deelt hij zijn passie voor muziek 

en geeft hij alvast een paar tips om de verankering van 

onbewuste leerprocessen te verdiepen.
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NLP & Trainen met Muziek

Door: 
Peter Dalmeijer



Music was my first love
Sinds ik op mijn zevende mijn eerste platen-

speler kreeg waarop ik vinyl singles draaide, 

is muziek altijd bij me gebleven. En wie her-

kent dat niet: liedjes uit je jeugd die meteen 

een herinnering en een emotie oproepen. 

Mogelijk dat je ook nog liedjes kent uit jouw 

NLP-opleiding. Want NLP en muziek zijn een 

goede match. Bovendien kan NLP zo mooi 

duiden wat muziek met ons doet. Toen ik 

in 1995 met Paul Lenferink en Roy Martina 

mijn avontuur als NLP-trainer begon, ge-

bruikte ik vanaf de eerste dag al veel muziek. 

We lieten mensen in beweging komen op 

muziek (Big Boy, Hans Dulfer), om ze daarna 

weer tot rust te brengen (Beautiful, Christina 

Aquilera) en zelfs in een hypnotische staat te 

krijgen (Omhaidakhandi, Nina Hagen). 

Muziek en NLP-trainingen
Muziek voegt dus 'heart & soul' toe aan een 

boodschap. Niet verwonderlijk dat veel 

van mijn NLP-trainers muziek toepassen: 

Richard Bandler heeft Jimi Hendrix (Voodoo 

Child) tot zijn metgezel verklaard, Tad James 

heeft zijn eigen Timeline-tune, Tony Robbins 

schudde aan overtuigingen met Born to be 

wild en van Suzie Smith leerde ik een liedje 

dat ik nog lang met groepen heb gezongen: 

Every little cell in my body is happy, every little 

cell in my body feels well. Tijdens mijn eigen 

trainingen benoem ik de functie van muziek 

langs verschillende NLP-modellen. Het 

meest helder aan de hand van de structuur 

van de subjectieve ervaring, ofwel de Index 

Computations.

Verrijking en verankering
Wanneer we uitleg krijgen van NLP-theo-

rie, registreren en verwerken we die met 

de zintuiglijke processen van onze Interne 

Weergave. Dat brengt in ons een bepaalde 

stemming teweeg, de Interne Toestand. En 

een techniek geeft ons dan de mogelijkheid 

om die theorie van daaruit om te zetten in 

Extern Gedrag: doen! De kracht van muziek 

ligt hem in de versterking van de Interne 

Toestand. Als ik bijvoorbeeld het verschil 

tussen matching en mismatching uitleg en 

daarbij voorbeelden uit de muziek gebruik, 

dan vergroot ik 

de kans dat mijn 

cursisten het niet 

alleen snappen 

maar ook voe-

len. Het auditief 

tonale kanaal 

wordt verrijkt 

en versterkt het 

onbewuste leren; 

naast het auditief 

digitale kanaal 

wat een bewuste 

vorm van leren is. 

Door dit gebruik 

van meerdere zintuiglijke kanalen, ontstaat 

een bredere en diepere verankering van het 

geleerde. 

De juiste liedjes als hulpbron
Veel opleiders hanteren primair de verbale 

overdracht. Wanneer dat door muziek en 

fysieke oefeningen vergezeld wordt, brengt 

dat mensen in beweging, vindt een diepe 

verankering plaats en sluit het beter aan bij 

verschillende leerstrategieën. Een goede ver-

zameling liedjes zijn een grote hulpbron. Dus 

hoe vul je jouw iPad, laptop of Smartphone 

met de juiste liedjes? Het begint met het ma-

ken van je eigen afspeellijst, je eigen (Spotify) 

bibliotheek. Soms komt een zin in een liedje 

bij je binnen, of past een refrein heel goed bij 

bepaalde theorie. Google bijvoorbeeld eens 

op best lyrics of spiritual songs. Je kunt ook heel 

makkelijk zoeken in iTunes, op woorden als 

I’ve got the music in me

Heat up and cool down, when some-

thing gets in my way I go round it. 

Don’t let life get me down. Gonna 

take life the way that I found it: I’ve 

got the music in me. 

(Bias Boshell, Kiki Dee)
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life, love, heart, connect, belief, match, etc, of 

in het Nederlands. Of vraag je (Facebook-) 

vrienden welke liedjes voor hen passen bij 

dromen, doelen bereiken, in actie komen … 

en ze vuren mooie liedjes op je af. Muziek 

is het ultieme vormelement om een sfeer te 

maken of gevoel op te wekken. Onderstaand 

enkele voorbeelden van welke muziek de 

leerervaring van een aantal specifieke NLP 

principes kan verrijken:

NLP Vooronderstellingen
Er zijn liedjes die de boodschap van een 

NLP vooronderstelling heel mooi in gewone 

mensentaal weergeven. Zoals bijvoorbeeld 

Phil Collins bij De kaart is niet het gebied: 

'Just take a look through my eyes. There’s a 

better place somewhere out there. Just take 

a look through my eyes, everything changes. 

You’ll be amazed what you’ll find, there’s a 

better place, if you look through my eyes.' En 

ook: De taal van mijn hart van Stef Bos; Life is 

beautiful thay way van Noa en Mijn leven is van 

mij van Pia Douwes.

Rapport 
Er is veel muziek waarin de essentie van 

rapport tot uiting komt. Mijn favoriet is Too 

much/Love theme van Michel Camilo & Toma-

tito, waarin twee virtuozen om beurten vol-

ledig in dienst van elkaar spelen: ontroerend 

mooi. Het principe van matching kan ik niet 

beter uitleggen dan zij het kunnen spelen. 

Het tegenovergestelde is ook waar. 

Een van mijn oude helden, Lou Reed, ging 

de studio in met 

Metallica en het 

resultaat is ont-

hutsend. Luister 

eens naar Bran-

denburg Gate en 

je weet wat een 

mismatch is. En 

ook: Heb het leven 

lief van Liesbeth 

List; Shower the 

people van James 

Taylor en You 

raise me up van 

Josh Groban.

Representatiesystemen
John Fogerty schreef de klassieke hit Proud 

Mary voor zijn band Creedence Clearwater 

Revival: een vertellend countrylied met 

een sterk auditieve energie. Twee jaar later 

nemen Ike & Tina Turner het op en maken 

er een soul klassieker van. Na een kinesthe-

tische start  - rooolin´ on the riverrrr -  tillen ze 

het op naar een hoog visueel niveau. Exact 

hetzelfde lied, met 3 simpele akkoorden 

van A naar K en V gebracht. Ook vind ik het 

heerlijk om bij het reizen langs de represen-

tatiesystemen een KAVAK oefening te doen. 

Ik vertel dan een verhaal en begin op een 

gevoelige manier, vanuit buikademhaling 

en lage stem (K). Daarna ga ik over in 'ver-

telstand' (A) en til het verhaal vervolgens op 

naar een beeldend niveau en verhef mezelf 

(V). Vervolgens gaat het terug naar A om te 

eindigen bij K. Barack Obama is hier een 

meester in. Als cursisten deze oefening doen, 

begeleid ik met muziek die overeenstemt 

met de drie sferen, bijvoorbeeld: Mad world 

Gary Jules (K), Waiting on the world to change, 

John Mayer en Uptime Funk, Mark Ronson & 

Bruno Mars (K).

Doel - As if frame
Wat zijn jouw doelen? Waar verlang jij naar? 

Waar droom je van? Veel liedjes gaan over 

dromen en verlangens en Haus am See van 

Peter Fox is hier een prachtig tussendoor-

tje: Hoe visualiseer jij jouw droom? Wat ook 

goed werkt: Somewhere over the rainbow, Israel 

Kamakawiwo´ole. Wanneer cursisten aan 

doelen gaan werken en ontdekken welke be-

lemmerende overtuigingen hun doelen nog 

blokkeren, past Lef van Karin Bloemen daar 

goed bij. En ook: The bridge, Elton John; My 

destiny van Lenny Kravitz of Omarm me van 

Simone Kleinsma of BLØF. 

Ankeren
Dit hele artikel gaat eigenlijk over anke-

ren. Als het onderwerp Ankeren zelf in de 

opleiding aan bod komt, vind ik het mooi 

om Ik hou van mij van Harry Jekkers te spelen 

en dat te laten ankeren. Een mooi voorbeeld 

voor een anker van vertrouwen: The Rose 

van Bette Midler met dat prachtige laatste 

Listen to the Music 

What the people 
need is a way to 
make 'em smile.
 It ain't so hard to 
do if you know how. 
Gotta get a message, 
get it on through. 
Oh now mama, don't 
you ask me why. 
Listen to the Music. 

(Doobie Brothers, 

Tom Johnston)
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couplet: 'When the night has been too 

lonely and the road has been too long 

and you think that love is only for the 

lucky and the strong. Just remember in 

the winter, far beneath the bitter snow. 

Lies the seed that with the sun’s love, in 

the spring becomes the rose.' En ook: 

Keep your head up, Ben Howard; 

I got a feeling, Black eyed peas en 

Gorillaz van Clint Eastwood.

Herkaderen en Delen
Er zijn veel liedjes gecoverd 

en elke cover is in feite een 

herkadering. Dat maakt het 

makkelijk om herkaderen 

uit te leggen. Luister maar 

eens naar All along the 

Watchtower van Bob Dylan 

en daarna de uitvoering van Jimi Hen-

drix. Een ander voorbeeld is With a little 

help from my friends van The Beatles en de 

uitvoering waarmee Joe Cocker Woodstock 

veroverde. 

Als ik met cursisten over delen ga praten, 

dan hoort daar voor mij Joni Mitchell’s Both 

sides now bij. ‘Ik heb de twee kanten van 

het leven en de liefde ervaren.’ Zij heeft dit 

lied uitgebracht op haar vierentwintigste, 

in 1967. Als ze het ruim dertig jaar later, in 

2000, opnieuw als senior uitbrengt, zingt 

ze hetzelfde lied veel langzamer en met een 

hese, haast gebroken stem. Dat op zich is al 

een uiting van twee delen en een ultieme 

herkadering. En ook: Leven zonder angst, 

Brigitte Kaandorp; Geen kind meer, Karin 

Bloemen.

Miltontaal en hypnose
Elke muziek die onze aandacht naar binnen 

brengt, is hypnotisch en matcht met het 

werk van Milton Erickson. Er is natuurlijk 

veel yogamuziek, meditatiemuziek en helen-

de muziek voor het hart, zoals de liedjes van 

Snatam Saur en Deva Premal. Ook is Songs for 

the inner child van Jennifer Berezan een schot 

in de roos, om mensen in een meditatieve 

staat te brengen. Evenals de instrumentale 

muziek van Ludovico Einaudi. 

Tijdlijnen
Het werken met tijdlijnen, waarbij we hulp-

bronnen overdragen van en naar een andere 

tijd, leent zich uitstekend voor prachtige 

muziek. Leonard Cohen’s Anthem is voor mij 

de klassieker om het helende tijdlijn werk 

te duiden: de plek van heling is de plek van 

verwonding; je kunt jezelf niet als 'perfect' 

presenteren. Er is een crack in alles en daar 

komt het licht door naar binnen. Het gaat 

over het omarmen van je imperfectie: 'Ring 

the bells that still can ring. Forget your perfect 

offering. There is a crack in everything. That’s how 

the light gets in.' En ook: Gabriella´s song (as it is 

in heaven), Wie van Herman van Veen; Feels 

like home, Bonnie Raitt, Motherland, Nathalie 

Merchant, The family Tree, Venice en Stop this 

train, John Mayer.

Muziek en NLP vormen een goede match: 

beiden gaan over de vorm van communica-

tie en samen toegepast komen informatie 

en energie ons hoofd én hart binnen. Als 

trainers of coaches (meer) met muziek gaan 

werken, komt dat zowel hen als cursisten en 

cliënten ten goede. Muziek brengt ons bij de 

essentie van het leven zelf, ongeacht leeftijd, 

sexe, ras, politieke voorkeur. n

Peter Dalmeijer is NLP-trainer, 
muziekliefhebber en bassist
www.vidarte.nl

Naschrift redactie: Op het najaarscongres 
verzorgt Peter Dalmeijer een workshop 
over het effectief toepassen van muziek 
binnen NLP-trainingen.

Music was my first love
To live without my music, would be impossible to do. 

In this world of troubles, my music pulls me through. 

Music was my first love and it will be my last. 

Music of the future and music of the past.
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Onder de sprekende titel 

´Inspired by Music´ kun je elke 

via je mailbox een wijsheid ont-

vangen uit NLP/Systemisch werk, 

geïnspireerd door een quote 

uit de POP-muziek, inclusief 

de bijbehorende Youtube link: 

vaak een verborgen quote uit 

bijzondere, alledaagse, oude, 

nieuwe en speciale liedjes uit de 

popmuziek.



advertentie?
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NLP & Oorsprong

'We create the world that we 
perceive…
not because there is no reality outside 
our heads, but because we select and edit 
the reality we see to conform to our be-
liefs about what sort of world we live in. 

The man who believes that the resources 
of the world are infinite, for example, or 
that if something is good for you then the 
more of it the better, will not be able to 
see his errors, because he will not look for 
evidence of them. 

For a man to change the basic beliefs that 
determine his perception - his epistemo-
logical premises - he must first become 
aware that reality is not necessarily as he 
believes it to be. 

Sometimes the dissonance between 
reality and false beliefs reaches a point 
when it becomes impossible to avoid the 
awareness that the world no longer ma-
kes sense. Only then is it possible for the 
mind to consider radically different ideas 
and perceptions.'

Bewerkt en vrij 
vertaald uit: 
Steps to an 
Ecology of Mind

Respect betekent letterlijk: 
                        opnieuw kijken
Ecologie, wereldmodel en werkelijkheid               Gregory Bateson

'De wereld die we waarnemen 
creëren wij in ons hoofd...
niet omdat er daarbuiten geen werkelijkheid 
bestaat,
maar omdat we een selectie maken van de 
werkelijkheid 
en deze zo bewerken dat hij strookt met onze 
overtuigingen
over het soort wereld waarin we leven.

Wie bijvoorbeeld gelooft dat onze aardse 
hulpbronnen oneindig zijn,
of dat als iets goed voor je is, dus ook geldt: 
hoe meer daarvan hoe beter 
zal niet in staat zijn de eigen fouten te zien,
Omdat hij er geen bewijs voor zoekt.

Verandering van die overtuigingen die de 
waarneming bepalen
begint met de bewustwording dat de 
werkelijkheid 
niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met 
wat wij geloven.

Soms wordt de kloof tussen werkelijkheid en 
overtuiging zo groot,
dat we niet langer het bewustzijn kunnen 
tegenhouden
dat de wereld niet meer logisch klinkt..

Slechts dan is het voor ons verstand mogelijk 
om radicaal andere ideeën en percepties te 
overwegen.'

Gregory Bateson



Weet jij al wat je 
wilt studeren?

32 I N z i c ht  No 67  |  L e nt e 2 0 1 8



Waarom een stip op de horizon, 

vragen mensen wel eens aan mij. 

Alles heeft zijn voor- en nadelen, 

zeg ik dan. Wat vind je fijner als 

je een reis gaat maken? Dat je een 

richting of bestemming hebt? 

Of heb je liever een horizon 

van 360°? In het laatste geval 

betekent dat bijvoorbeeld dat 

je naar het treinstation gaat en 

een willekeurige trein pakt, om 

je vervolgens te laten verrassen 

waar je uitkomt. Zo gaat het vaak 

met leerlingen die geen flauw 

idee hebben wat ze na het beha-

len van hun diploma gaan doen. 

Ze voelen wel de hete adem van 

ouders, docenten en mentoren 

die voortdurend vragen ‘Weet 

je al wat je gaat studeren?’ Voor 

henzelf is het vaak de vraag òf 

ze wel gaan studeren. Dat is een 

vraag die volwassenen meestal 

niet willen horen. Hun positieve 

intentie is dat ze jongeren een 

goede plek in de maatschappij 

toewensen, wat in de praktijk 

vooral wordt vertaald als een 

materieel succesvolle positie op 

de arbeidsmarkt. 

Als je met jongeren in gesprek 

gaat, blijkt hoe benauwd ze het 

hiervan krijgen. Voor ze beslui-

ten wat ze gaan doen, willen ze 

graag eerst ontdekken:

 -  Wie ben ik?

  - Wat kan ik?

 -  Wat wil ik?

Jongeren willen ondersteuning 
bij het ontdekken van hun eigen 
stip op de horizon

Onderwijs & de volgende generatie
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In de vorige INZICHT wees Marcel Hendrickx op de psy-

chologische gevolgen van de grote druk die opvoeders 

in de huidige samenleving op jonge kinderen leggen. 

Zodra jongeren voor een studiekeuze komen te staan, 

nemen de consequenties zo mogelijk nog toe. Een goed-

bedoelde vraag als 'Weet jij al wat je wilt studeren?' 

leidt in de praktijk tot veel verkeerde studiekeuzes met 

maatschappelijke, economische en sociale consequen-

ties. Vanuit haar praktijk werkt coach, procesbegeleider 

en NLP-masterpractitioner Herma Wichman met onder 

meer jongeren, docenten en mentoren van diverse 

scholengemeenschappen in de regio Arnhem aan een 

alternatief: geef ze een stip op de horizon.

Door:
Herma Wichman



Geef ons de ruimte
Steeds weer merk ik dat het hun diepe wens 

is dat volwassenen hen de ruimte geven om 

dit te ontdekken en hen ook helpen bij dat 

proces. Ze dromen ervan om hun eigen pad 

te ontdekken. 

Het voorbeeld van Melanie laat zien wat 

er in de praktijk gebeurt. Uit cijfers van de 

overheid blijkt dat ruim een derde van alle 

studenten die aan een studie beginnen het 

eerste jaar afhaakt en iets anders begint. Wat 

betekent dit voor de scholen en onderwijs-

budgetten? Wat doet dit met die jongeren? En 

welke respons vraagt dat van ons? Op basis 

van mijn ervaringen in de afgelopen jaren op 

zo’n 10 scholen voor middelbaar en beroeps-

onderwijs met vele jongeren, vertaal ik hun 

oproep als volgt: 

'Geef kinderen de ruimte om hun eigen keu-

zes te maken. Het maakt niet uit wat je kind 

na school gaat doen, als het maar een bewus-

te keuze is. Het kan een tussenjaar zijn om te 

reizen, allerlei baantjes en vrijwilligerswerk 

uit te proberen, misschien zelfs om uit het 

raam te staren. Iedereen heeft zijn eigen 

manier om zijn stip op de horizon te ontdek-

ken. Ouders en scholen: geef kinderen de 

ruimte en laat je overtuigingen los over wat 

een goede plek in de maatschappij is. Help 

kinderen om hun eigen pad te ontdekken 

door gesprekken met ze te voeren. Zo komen 

ze er stap voor stap achter wie ze zijn, wat hen 

drijft, waar ze zich gelukkig voelen en wat ze 

willen betekenen voor hun omgeving.'

Van ons als volwassenen vraagt dit vooral om 

er voor jongeren te zijn in plaats van de na-

druk te leggen op 'doen' en 'kiezen'. Loslaten 

van wat je tot nu toe op je eigen levenspad 

hebt gemist en waarvan je zo graag wilt, dat 

het wordt verwezenlijkt door je kinderen. 

Hoe kan het anders?
Het middelbaar onderwijs en beroepson-

derwijs zijn hard op zoek naar een steviger 

brug. In het onderwijsveld zijn er steeds 

meer bewegingen om jongeren de ruimte te 

geven. In Finland, dat in Europa de toon zet 

waar het onderwijsinnovaties betreft, heeft 

het parlement besloten dat het in 2020 af wil 

zijn van regulier onderwijs. De nieuwe focus, 

oftewel hún de stip op de horizon, is: geen 

vakken meer. Wel aandacht voor leren wie 

je nu eigenlijk bent, je rol in de samenleving 

en welke verantwoordelijkheid daarbij komt 

kijken. Daar wil Finland al op de basisschool 

mee beginnen. De Finse regering investeert 

in saamhorigheid, creativiteit en leren met 

plezier.

Kennis én ontwikkeling
In mijn werk als procesbegeleider van het 

loopbaanoriëntatieproces binnen scholen zie 

ik bevestigd wat NLP’ers vaak wel weten: dat 

mensen van nature geneigd zijn te denken in 

of-of. Of je legt de nadruk op cognitieve ken-

nis of op persoonlijke ontwikkeling. De wens 

van veel jongeren, mentoren en decanen die 

ik spreek is om die twee te integreren. Laat 

kinderen tijdens vaklessen zien en ervaren 

hoe ze de vakkennis kunnen toepassen, zo-

dat ze kunnen ontdekken waarvan hun ogen 

gaan stralen. 

Tsja, wat is succes?
Iedereen wenst zijn kinderen succes toe en 

we zien bij volwassenen waar dat op kan 

uitdraaien. Onlangs las ik 'Het geheim van 

mijn vader' (kader). Dat gaat over een man 

die vastloopt in zijn focus op status, aanzien 

en geld verdienen. Aan de buitenkant is hij 

succesvol, van binnen speelt zich een steeds 

grotere crisis af. We vertellen jongeren vaak 

dat het gaat om het materiële succes in het 

leven. Is dat wat we werkelijk willen meege-

ven of is er meer in het leven? 

Wat mij betreft is succes gelinkt aan wat je 

kunt betekenen voor andere mensen en het 

grotere geheel. Balans is daarin het sleu-

telwoord. Klaas van Egmond, hoogleraar 

Geowetenschappen, Milieukunde en Duur-

zaamheid aan de Universiteit Utrecht, heeft 

balans in dit kader mooi beschreven aan de 

hand van het Keltisch kruis:

‘Wat vind je fijner: een richting, een 
bestemming of een horizon van 360°?’

ik                                            wij

aardse/materiële

geestelijke/spirituele
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Crisis en transformatie
Volgens Van Egmond is de balans in onze 

samenleving doorgeslagen naar het ik en 

het materiële. Dan volgt er een crisis c.q. 

transformatie, net zolang totdat er weer 

een balans is bereikt. Dit geldt zowel voor 

individuen, organisaties als samenlevingen. 

Ik gun het jongeren en onze wereld dat er 

meer balans komt tussen deze vier aspecten. 

Ik droom ervan dat we steeds vaker in staat 

zullen zijn om ons eigenbelang.te overstijgen. 

om daar een bijdrage aan te leveren. Mijn 

stip op de horizon is dat we gaan bereiken 

dat opvoeders en onderwijs samen jongeren 

steeds meer gaan steunen in het bereiken 

van harmonie en balans met betrekking tot 

deze vier aspecten. n

Herma Wichman is coach, procesbegelei-
der en NLP-masterpractitioner
www.stipopdehorizon.nl

Melanie – Een pratijkvoorbeeld

Weet jij al wat je wilt studeren?
Net zoals veel andere jongeren gaf Melanie toe aan de druk 
om te kiezen. Ze begon aan een studie die haar weinig zei. Al 
snel kwam ze erachter dat de studie niet bij haar paste, net 
als ruim een derde van alle andere studenten die aan een 
studie begint, ieder jaar weer. Ze koos een andere studie, 
waarbij ze opnieuw geen idee had welke kant ze op wilde. 
Ook dit bleek niet bij haar te passen. Uiteindelijk belandde 
ze bij een vierde studie, waar ze zich nu happy bij voelt. Het 
past bij wie ze is, bij haar drijfveren, haar talenten en haar 
stip op de horizon. Ze is bijna afgestudeerd. De consequentie 
van alle druk die ze heeft ervaren om te kiezen, is dat ze een 
aanzienlijke studieschuld heeft opgebouwd. Ze vertelde dat 
ze het wel van de daken zou willen schreeuwen: Geef me de 
ruimte om mijn eigen keuzes te maken.

BOEKENTIP
Titel: Het geheim van mijn vader (2017)
Ondertitel: Terra Nova, Op zoek naar een betere 
wereld
Auteur: Hans Peter Roel
Door: Herma Wichman

In Het geheim van mijn vader duiken we in het leven 
van zakenman Roderick de Brauw van Assem. Hij 
verdient geld als water en is trots op alles wat hij heeft 
verworven met hard werken, ook al gaat dat ten koste 
van zijn gezondheid en de relatie met zijn vrouw. Hij 
begint zich steeds meer af te vragen of hij erachter kan 
staan dat de fusies en overnames waar hij zoveel geld 
mee verdient, vaak leiden tot het leegzuigen van bedrij-
ven en vele ontslagen. Maar het grote geld blijft lonken. 

De CEO van het bedrijf laat niet na de druk op de 
partners van het kantoor gigantisch hoog te houden en 
zonodig nog verder op te voeren. Op een dag is Roderick 
op weg naar kantoor en wordt het hem zwart voor de 
ogen. Hij zet de auto langs de kant en stort volledig in. 
Het is het begin van een boeiende transitie, waarbij hij 
terechtkomt bij de orde Terra Nova, die zich hard maakt 

voor het redden van het ecosysteem op aarde. 

Voor mij geeft dit boek goed de onbalans weer 
die ontstaat als we de nadruk leggen op het ik en 
het materiële, zoals Klaas van Egmond dat be-
schrijft. De hoofdpersoon gaat vanuit een crisis 
op zoek naar een nieuwe balans. Hij doorleeft 
een intens transitieproces om het ik in balans 
te brengen met het wij en het materiële met 
het geestelijke en spirituele. Hij doorloopt 
alle logische niveaus om uiteindelijk boven-
aan uit te komen. Hij ontdekt dat de zin van 
zijn leven in overeenstemming is kan zijn 
met het belang van het grotere geheel en 

leert te vertrouwen op zijn intuïtie. 

Ik raad dit boek graag aan bij cliënten die denken dat 
hun ratio in staat is om hun koers uit te stippelen. 
Daarbij gebruik ik ook vaak de metafoor van een orkest. 
In ons westerse denken geven we onze ratio vaak 
de rol van dirigent en ons gevoel wordt daarmee het 
orkest. Op die manier wordt het heel druk in je hoofd. 
Als je weer durft te vertrouwen op je gevoel en intuïtie 
worden zij de dirigent die de koers uitstippelent van je 
leven. Je ratio gaat dan, als orkest, maar al te graag aan 
het werk om je stip op de horizon te realiseren. 

Onderwijs & de volgende generatie
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Research of 
marketing?

Een blik op NLP-opleidingen en op wetenschappelijk 
onderzoek naar de effectiviteit van NLP

Tekst: Peter Schütz 
Vertaling: 
Annemarie Tjerkstra & 
Caroline Peet

De klassieke beloften van NLP in Europa en 

de USA om fobieën, traumata, allergieën, 

slaapstoornissen, verslaving en depressie etc. 

te genezen, bleven tot twintig jaar geleden 

slechts beweringen. Daarin lijkt nu een 

kentering te komen. Echter, wat tegenwoor-

dig in de NLP-wereld als wetenschappelijk 

onderzoek wordt aangeduid, is uit regulier 

wetenschappelijk oogpunt geen research 

maar veeleer marketing van NLP. Sinds het 

jaar 2000 wordt het steeds meer gebruikelijk 

dat NLP-trainers op YouTube hun aanpak en 

methoden demonstreren. 

Als we de werking van NLP willen onderwer-

pen aan serieus wetenschappelijk onderzoek, 

dienen we ons eerst af te vragen: Wat moet 

er onderzocht worden? In de geneeskunde 

wordt de effectiviteit van geneesmiddelen en 

chirurgische ingrepen vrijwel altijd on-

derzocht. Hiervoor worden grote aantallen 

proefpersonen gebruikt om een representa-

tieve steekproef te verkrijgen. 

De vraag is dus: wat willen we onderzoeken 

aan NLP en hoe kunnen we dat het beste 

doen? NLP is in zijn totaliteit het best te ty-

NLP’s grondleggers John Grinder, Frank Pucelik en Richard 

Bandler, rondden allen een wetenschappelijke opleiding af in 

psychologie dan wel linguïstiek in de zestiger en zeventiger 

jaren van de vorige eeuw. Ondanks hun wetenschappelijke 

scholing houden ze zich verre van serieus wetenschappelijk 

onderzoek. Misschien speelt hun persoonlijkheidsstructuur 

hierin een rol, of is het ingegeven door economische belan-

gen. Ook kan de toenmalige tijdgeest deze houding hebben 

beïnvloed. Toch bestaan er inmiddels enkele laagdrempelige, 

door NLP-afstudeerders vervaardigde universitaire scripties 

over onderzoek naar fobieën of het bestaan van zintuigspe-

cifieke toegangssignalen (VAKOG). 
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NLP: Wetenschap & Markt

peren als toegepaste psychologie. Als het om 

de effectiviteit van een benadering gaat, dan 

staan ook de onderzoeksmethoden en opvat-

tingen uit de psychologie en het psychothe-

rapeutisch onderzoek het wetenschappelijk 

NLP-onderzoek ter beschikking. (Zie het 

artikel op p. 24, leren van de psychotherapie, 

red). Immers, modelleren, de kerncompe-

tentie van NLP, zou in een pedagogische of 

economische context, in combinatie met 

antropologische en sociaalwetenschappelij-

ke benaderingen, goed onderzocht kunnen 

worden. Onderzoeken die op deze leest ge-

schoeid zijn, komen we nog niet veel tegen. 

Er bestaan slechts enkele korte anekdotische 

casusbeschrijvingen. 

Drie redenen voor het gebrek aan onder-

zoeksbereidheid ('wetenschappelijke onthou-

ding')

1. Deskundigheid van trainers
Voor zover ik kan inschatten op basis van 

deelname aan talloze conferenties gedurende 

de laatste 32 jaar en het volgen van discussies 

op internet op dit vlak, bieden nu tussen tien- 

en vijfentwintigduizend mannen en vrouwen 

hun diensten aan als ‘NLP-trainer’. Ik schat 

dat minder dan één procent van hen over 

een serieuze wetenschappelijke achtergrond 

beschikt, hetzij via een universitaire studie, 

promotieonderzoek, dan wel een erkende 

opleiding tot psychotherapeut.

2. Opleidingsstructuur
Volgens mijn inschatting vullen maximaal 

0,1 procent van de opleidingsinstituten hun 

curriculum volledig in tot op een niveau dat 

voldoet voor een volleerde Master Practi-

tioner, en waarmee een aantoonbare psy-

chologische en therapeutische competentie 

verworven kan worden. Weinig bevorderlijk 

voor het niveau van de NLP-opleiding zijn 

bijvoorbeeld trainers die in hun eentje voor 

grote zalen staan, ook wel 'guru-settings' ge-

noemd. Eveneens twijfelachtig en dan vooral 

op systemische gronden, is wanneer trainer 

en trainster levenspartners zijn. Todd Epstein 

noemde deze opzet in 1990 op de NLP-confe-

rentie in Santa Cruz 'mom- & pop-shops'. 

3. Gebrekkig netwerk
Onderzoek vereist teamwerk en kost geld, 

minstens € 50.000 in Zuid-Europa en zeker 

€ 150.000 in Noord-Europa. Er bestaan 

behalve de EANLPt nauwelijks organisaties 

die over langjarige onderzoeksbudgetten 

beschikken. (De EANLPt is de Europese ver-

eniging voor NLP therapeuten waarvan Peter 

Schütz oprichter en secretaris is, red). Ook de 

grote DVNLP met meer dan 300 'Lehrtrai-

ners'*, heeft hiervoor noch de structuur noch 

de deskundigheid. 

Internationaal worden binnen wetenschap-

pelijk onderzoek meerdere hiërarchische 

lagen onderscheiden. Bovenaan staan de 

zogenaamde Metastudies (A), gevolgd door 

gerandomiseerd dubbelblind onderzoek met 

controlegroepen (B), daarna komt onder-

zoek zonder controlegroep (C) en tenslotte 

casusbeschrijvingen (D). Zeer gedetailleerde 

theoretische publicaties (E), die in weten-

schappelijke tijdschriften van de Citatie-in-

dex worden opgenomen, kent NLP niet. 

Nog altijd geven NLP-collega’s als reden voor 

het niet doen van onderzoek dat NLP toch de 
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Ten opzichte van de wereldwijde anti-onderzoekshou-
ding binnen NLP, is de huidige stand van NLP-research 
toch nog aanzienlijk. De belangrijkste is een twee jaar 
geleden in een psychiatrisch vaktijdschrift gepubli-
ceerde NLPt-metastudie. Hierin wordt kort en goed 
vastgesteld dat NLP binnen de psychotherapie duide-
lijk effectief is. 
Het beste gerandomiseerde dubbelblind onderzoek 
vond negen jaar geleden plaats in Kroatië, onder we-
tenschappelijke supervisie vanuit Wenen. Het betrof 
54 proefpersonen in de onderzoeksgroep en 54 in de 
controlegroep, aan wie natuurlijk ook psychotherapie 
werd aangeboden. De therapie op basis van NLP/NLPt 
werd uitgevoerd door zeven gediplomeerde psycho-
therapeuten met een NLPt opleiding van 70 dagen op 
Master-Practioner niveau. De resultaten waren over 
de hele linie overtuigend. En ook de effectiviteit van 
de NLP-interventie Fast-phobia-cure bij vormen van 
zware traumatisering bij militairen is sinds 2015 goed 
vastgelegd en gedocumenteerd.

Vijftien jaar geleden viel het een Finse professor 
gedragspsychologie op dat NLP-therapeuten blijkbaar 
zeer succesvol waren. Nieuwsgierig geworden bekeek 
hij dat in een groter onderzoek. Een vervolgonderzoek 
bestudeerde de werking van NLP bij claustrofobie van 
patiënten die voor scan in een MRI-buis dienden te 
liggen. Deze zeer angstige patiënten moeten door-
gaans onder narcose worden gebracht. Door NLP kon 
dit gebruik sterk worden teruggebracht. Deze benade-
ring berust op de reeds in de 70-er jaren vastgestelde 
effectieve werking van dissociatie bij fobieën. 

Het omgaan met pollenallergie is voor goed opgeleide 
NLP-specialisten eenvoudig en al vijftien jaar weten-
schappelijk onderbouwd. In Boedapest wordt hal-
verwege 2018 een groot allergieonderzoek afgerond. 
Voorts bestaat er een interessant vergelijkend onder-
zoek tussen NLP en klinische hypnose met goede resul-
taten voor NLP. Zeer interessant is ook een gerandomi-
seerd onderzoek in de kindergeneeskunde naar NLP bij 
chronische vermoeidheid. Geïnteresseerden verwijs ik 
naar de volledige literatuurlijst onder de link 
www.nlpt.at/r1 en https://www.eanlpt.org/Research 

Huidige stand NLP-research is aanzienlijk

beste voorbeelden al gemodelleerd 

heeft. Onderzoek is iets voor psy-

chologen, en wij zijn praktijkmen-

sen. Bandler is ook van mening dat 

onderzoek niet nodig is en daarbij 

ook nog te duur. Maar ook het para-

depaardje van de anti-empiristen, 

de kwalitatieve studie, is in de goede 

tijdschriften niet te vinden. 

In augustus 2017 stelde psychothe-

rapie-onderzoeker Omar Gelo van 

de Sigmund-Freud-Privatuniversität 

Wenen op het laatste NLP-wereld-

congres in Parijs het volgende vast: 

het overgrote deel van de geciteerde 

onderzoeken valt onder de kwanti-

tatieve studies (89%), gevolgd door 

10% theoretisch onderzoek en 0,14% 

kwalitatieve studies. Als NLP maat-

schappelijke erkenning in overheids-

geledingen en de hogere weten-

schappelijke echelons wil verwerven, 

valt hier nog zeer veel te doen. Naar 

mijn mening begint het allemaal met 

het opleiden van NLP érs tot een ni-

veau waarop het überhaupt mogelijk 

wordt hun werk te onderzoeken. 

Ten opzichte van de wereldwijde an-

ti-onderzoekshouding binnen NLP, 

is de huidige stand van NLP-research 

toch nog aanzienlijk, zoals in het 

kader te lezen is. In Europa is de be-

nodigde kennis om wetenschappelijk 

onderzoek te doen zeker beschikbaar 

en eenvoudig te modelleren. 

Wie is hiertoe bereid? n

Dr. Peter Schütz is oa 'NLP-Lehrtrai-
ner', GZ-psycholoog en 'Lehrpsy-
chotherapeut' (ECP), secretaris van 
de EANLPt en gerechtelijk getuige-
deskundige voor coaching, super-
visie en NLP te Wenen. Dit artikel 
verscheen in: Praxis Kommunikati-
on, juni 2017.

* Het Duitse begrip Lehrtrainer is bewust niet vertaald. 

Rondom het begrip Mastertrainer, dat naar hetzelfde 

lijkt te verwijzen, bestaat de nodige controverse waar het 

aankomt op ‘bewezen meesterschap’ en deskundigheid 

van de trainer.

NLP: Wetenschap & Markt
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Hoe maak je van je 
‘tegen’stander je 
‘mede’stander?
Over het regisseren van kritiek 

Als we kritieke geluiden en vragen ontwijken, gaan de 
hakken vaak nog dieper in het zand. Op dat moment is 
het tijd de teugels te laten vieren en de regie in handen 
te nemen. Hoe ga je effectief om met kritiek tijdens 
groepsprocessen en zorg je ervoor dat dit van waarde 
wordt voor jou en de ander? Een praktische handreiking 
voor trainers en teamleiders.

Door:
Anneke Durlinger
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Iedereen heeft weleens kritische 

gedachten en de meesten laten ze 

nog wel eens horen ook. Ook is 

bekend dat we juist van kritiek veel 

kunnen leren. En toch zijn er maar 

weinig mensen die ook graag kritiek 

krijgen. We gaan onenigheid over het 

algemeen liever uit de weg. En dan 

kan een klein beetje kritiek al snel de 

stemming en focus binnen de hele 

groep vertroebelen. De meeste team-

leiders en trainers zullen zich in dat 

beeld mogelijk herkennen. Hoe kun-

nen we bij onszelf blijven en de ander 

ruimte geven zijn/haar standpunt te 

verwoorden en mee te laten werken 

aan een win-win-situatie?

Er kan iets gewonnen worden
Kritiek of ontevredenheid vormen 

een signaal dat aan efficiëntie, effec-

tiviteit of flow gewonnen kan worden 

en dat er nog geen ecologisch ver-

antwoorde oplossing is gevonden. 

Het is dus iets om met benieuwdheid 

tegemoet te treden. Kritiek verwijst 

verder naar het woord criterium; de 

woorden die aangeven wat de ander 

belangrijk vindt. En ook al wordt kri-

tiek vaak gegeven met een uitroep-

teken, het is nuttiger kritiek te horen 

als een vraagteken: een verzoek van 

de ander om aan diens waarde te vol-

doen. Kritiek ontstaat als gevolg van 

een verschil in:



NLP Training & Toolkit
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-  onderliggende waarden

-  hoe een waarde gerealiseerd zou 

 moeten worden

Hoe regisseer je nu de kritiek!?
De eerste stap is kritiek te beschou-

wen vanuit een positieve grondhou-

ding, vanuit de overtuiging: 'Hier 

valt iets te leren!' Het besef dat 'elk 

gedrag een positieve intentie heeft', 

geldt ook voor kritiek. De kunst is 

om de kritiek niet te laten 'binnen-

komen' waar het je raakt, maar het 

als het ware op je hand te leggen om 

ernaar te kijken. Vanuit een be-

schouwende houding kun je je er nog 

steeds mee verbinden. Je stemt af op 

de ander door de kritiek in dezelfde 

woorden te herhalen: de ander wordt 

gezien en gehoord.

Vraag de ander om hulp
De mogelijke neiging om zelf een 

oplossing te presenteren, is er een 

om te onderdrukken! Handiger is 

het om 'de hulp' van de persoon in 

kwestie aan te nemen en hem of haar 

te vragen om gedragsmatige tips: 

Wat had ik als trainer/voorzitter anders 

kunnen doen?  Een paar voordelen 

hiervan zijn:

• Iemand zal zijn/haar eigen oplo-

sing makkelijk kunnen accepteren

• Je nodigt andere groepsleden 

onbewust uit mee te denken

• Je creëert respect en veiligheid 

binnen de groep

• Je hoeft het zelf niet te bedenken, 

dus het bespaart energie

• Je kunt nog verrast worden over 

waar men mee komt

De finishing touch
Je regisseert het proces verder door 

deze gedragsmatige tips te herha-

len, met dezelfde sleutelwoorden. 

Vervolgens kun je de ander vragen 

wat het had opgeleverd als jij het zo 

gedaan had. Deze belangrijke stap 

leidt tot bewustwording van de on-

derliggende waarde. Het benoemen 

en 'teruggeven' van die waarde blijkt 

in de praktijk de finishing touch te 

zijn. Dit levert een goede kans op 

‘tevredenstelling’ en de tegenstan-

der kan nu medestander geworden 

zijn. In het kader wordt de methode 

samengevat.

Ecologie check  
Natuurlijk is het belangrijk ook na te 

gaan of de gevonden oplossing met 

een van jouw eigen criteria conflic-

teert. Als dat het geval is, bespreek 

dan met elkaar hoe aan beide criteria 

voldaan kan worden. Je activeert 

daarmee het brein in de gewenste 

richting van een win-win-situatie. 

Ook als het kritiekpunt niet kan 

worden opgelost, is de metabood-

schap wel dat je de ander gehoord 

en gezien hebt hierin. Ik ga ervanuit 

dat elke kleine verstoring de moei-

te waard is om serieus te nemen. 

Anders veroorzaakt het stagnatie van 

de energie. Het bevorderen van de 

'flow' tussen trainer of teamleider en 

deelnemers en tussen deelnemers 

onderling is altijd de moeite waard: 

het maakt de weg vrij naar leren en 

vrijwel altijd naar een win-win-situ-

atie. 

Niet afwachten maar 
uitnodigen
Vanuit de overtuiging dat kritiek 

positief is en jou en de groep iets 

oplevert, kun je natuurlijk nog beter 

kritiek zelf uitnodigen. Dit doe je 

door op gezette tijden bij je toehoor-

ders bewust het filter 'voldoet niet' te 

activeren en luchtig te vragen: ‘Waar 

liep het nog niet lekker?’ of 'Hoe 

voldeed het nog niet aan je criteria?' 

Je zult merken dat kritiek hierdoor 

al in een eerder stadium en op een 

constructievere en zachtere manier 

naar voren wordt gebracht. n

Alle 'kritiek' is welkom op: 

tjoys@xs4all.nl

Anneke Durlinger is NLP-trainer

Attitude
• Respect voor elkaars wereldmodel 
• Elk gedrag heeft een positieve intentie
• Benieuwdheid
• Aanname: 
 -  Kritiek is een verzoek: 'Voldoe  
   alsjeblieft aan mijn criteria.'
 -  Kritiek is een begin om tot kwali-
   teitsverbetering te komen. 

Vaardigheden
1. Het activeren van het filter 'voldoet 

niet': hoe voldoet dit nog niet?
2. Een kritische stelling herkaderen tot een 

verzoek
3. Kritiek ontvangen op de hand i.p.v. 

binnen laten komen (dissociatie) 
4. Vragen om gedragsmatige tips 

5. Alert zijn op positief taalkundige formu-
lering

6. Afstemmen op sleutelwoorden (letterlijk 
herhalen)

7. Focus vanuit perifere blik (ook contact 
met de groep)

8. Regie houden op je innerlijke respons
9. De stappen van deze methodiek toepas-

sen

De essentie van het ‘regisseren van kritiek’ Hoe voldoet dit nog niet aan jouw criteria?



Door:
Jennet Burghard en Koos Wolcken

Relational Presence: 
een fundament voor 
Conscious Leadership
Waarderend in verbinding staan 
is in iedere situatie mogelijk
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NLP & Bewust leiderschap

Wat is Relational Presence ofwel re-

lationele aanwezigheid? Het is het 

vermogen om in het hier-en-nu aan-

wezig te zijn en te communiceren, 

terwijl je openstaat voor de verbin-

ding met de ander én met jezelf. We 

noemen het ook wel 'Mindfulness 

in Relatie' en het is het fundament 

onder velerlei vormen van effectieve 

communicatie.

In de workshop Conscious Leadership 

& Resilience die Robert Dilts eind 2017 

in Nederland bij het IEP gaf, kwam 

het belang van Relational Presence ook 

weer naar voren. Nu als fundament 

voor bewust leiderschap en 'Maste-

ring your Inner Game'. Dilts omschrijft 

het als de 'COACH state' die moderne 

leiders zouden moeten ontwikkelen 

om tot veerkrachtig leiderschap in 

staat te zijn: Centered, Open, Aware, 

Connected, Holding (zie figuur). Daar-

tegenover plaatst hij de 'CRASH State': 

Constricted, Reactive, Analysis paralysis, 

Separate, Hurt and hurtful (zie kader 

hieronder).

Center yourself, especially in your 

belly center

Open your field of awareness

Attend to what is going on within you 

and around you with mindfulness

Connect to yourself and to the larger 

system(s) of which you are a part

Hold whatever is happening from a 

state of resoucefulness, curiosity 

and Hospitality

Hoe ontwikkel je deze COACH 
state? 
Hoe wordt COACH een werkelijk 

doorleefde basishouding, passend bij 

wie jij bent? Hoe krijg je het zo in je 

systeem, dat er veerkracht in zit en jij 

steeds opnieuw aanwezig en be-

schikbaar kunt zijn voor verbinding 

met wie dan ook? Ook als het echt 

moeilijk wordt of uitdagend is? Het 

antwoord is simpel: door Relational 

Presence te ervaren en te beoefenen, 

en er via de ervaring een practice van 

te maken. Een eerste en diepgaande 

ervaring kun je via trainingen op-

doen. De methodiek Speaking Circles, 

waar wij al jaren mee werken, biedt 

daarvoor verrassend eenvoudige – 

wat niet altijd wil zeggen makkelijke 

– oefeningen. Ze laten je ontdekken 

wat het inhoudt om aanwezig te zijn, 

te blijven en terug te komen in com-

municatie en vandaaruit waarde-

rend te luisteren en te spreken.

Prioriteiten wijzigen
Het gaat er daarbij om je prioriteiten 

te wijzigen. De prioriteit van onze 

communicatie ligt vaak vooral bij de 

inhoud en dat draaien we om. Het 

vraagt van je dat je voorrang geeft 

aan de kwaliteit van je aanwezigheid 

in de communicatie; aan de relatie 

met een ander. Steeds opnieuw kun 

je ervoor kiezen om bewust aanwezig 

te zijn in het hier-en-nu, beschikbaar 

te zijn voor verbinding, de ander te 

zien en te horen voor wie hij of zij is 

én jezelf laten zien. Het is altijd twee-

richtingsverkeer.  Telt de inhoud dan 

niet meer? Natuurlijk wel, het is veel 

meer een ontdekking hoe je jouw 

idee, mening, verhaal in relatie aan 

de ander vertelt.

Hoe dóe je dat? 

In de kern werkt Relational Presence 

via je ogen. Met ontspannen ogen en 

een zachte, perifere blik ben je met 

je volle aandacht bij de ander. En als 

Een tijdje geleden werden we door een vriend gebeld met 

de volgende vraag: 'Mag ik jullie cadeau doen aan een groep 

ondernemers? Ik begeleid hen bij leiderschapsontwikkeling 

en we praten al een hele dag over 'Presence' en WAAROM dat 

zo belangrijk is. Toen heb ik ze verteld dat jullie ook weten 

HOE je dat kunt DOEN.' Een verrijkende ervaring in Relational 

Presence volgde. 
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er meer dan een ander is, verdeel 

je je aandacht. Je bent steeds een op 

een met één iemand, met volledige 

beschikbaarheid voor verbinding via 

je ogen zonder dat je domineert of 

jezelf weggeeft. Via doen naar zijn. 

Het effect van deze bewuste oogont-

spanning en zachte, perifere blik is 

dat we heel direct onze eigen state 

beïnvloeden. Ons autonome zenuw-

stelsel krijgt hierdoor een signaal dat 

'we veilig zijn' en kalmeert. Daardoor 

kan onze ademhaling gebalanceerd 

en coherent worden. Spier-

groepen ontspannen zich. 

De perifere blik maakt dat 

we meer waarnemen en 

van binnen makkelijker 

toegang krijgen tot zowel 

de wijsheid van ons hoofd, 

als van ons hart en onze 

ziel. Door zo beschik-

baar te zijn bij en voor 

de ander, wordt onze 

eigen presence groter en 

krijgen we toegang tot 

creativiteit, verbinding 

en empathie. 

Erkennen van de ander
Deze manier van kijken zegt als het 

ware: ‘Ik ben hier en ik zie jou. Jij 

mag mij zien; het is veilig'. Dat leidt 

tot een bijzondere sfeer waarin jouw 

aanwezigheid en rust ook uitstraalt 

naar anderen. En die ander voelt de 

kwaliteit van deze aandacht. Hoe bij-

zonder is het om gezien en gehoord 

te worden door een ander voor wie 

je bent. Het meer en meer gewaar 

worden van de eigen aanwezigheid 

gaat hand in hand met het erkennen 

van de ander in zijn aanwezigheid. 

Inhoud wordt dan als vanzelf onder-

geschikt aan  relatie. (Voor)oordelen 

vallen weg en maken plaats voor een 

open en benieuwd zijn naar elkaar. 

Een houding van sponsorship voor 

de ander en voor jezelf. Een verster-

king van de COACH state. De NLP 

vooronderstelling ‘De kaart is niet 

het gebied' is dan in zijn essentie in 

werking gezet. 

Relational Presence en NLP
De combinatie van Relational Pre-

sence en NLP is een versterking voor 

onderlinge verbinding. Zoals een 

collega het laatst zei: 

'… de ontdekking 

dat waardenvrij in 

verbinding staan, in 

iedere situatie, mo-

gelijk wordt''. Door 

de wederkerigheid 

van zien en gezien 

(mogen) worden, 

bouw je met elkaar aan 

verbinding en vertrou-

wen waarin samenwer-

ken synergetisch kan 

worden en collectieve 

intelligentie kan ontstaan. Als leider 

kun je dan vanuit congruentie ande-

ren echt beïnvloeden om resultaten 

te bereiken die bijdragen aan de 

missie en visie van de organisatie. 

Dan kun je samenwerking bevorde-

ren door iedereen evenveel aandacht 

en (spreek)tijd geven. Onze droom 

is een wereld waarin mensen zich 

verbonden voelen met zichzelf én 

anderen en waarin vanuit gelijk-

waardigheid respectvol en open 

wordt gecommuniceerd. n

Jennet Burghard en Koos Wolcken 
zijn oa NLP-trainer en facilitators 
van Speaking Circles.
www.decirkel.net. Op 26 mei 2018 
verzorgen zij een workshop over 
Relational Presence & NLP op het 
NVNLP-voorjaarscongres.

‘Hoe krijg je veerkracht en kun je steeds 
opnieuw beschikbaar zijn voor wie dan ook?’
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interview
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Welke invloed heeft het dat de 
grondleggers van NLP er nog niet in 

geslaagd zijn om datgene wat hen 
verenigt goed te verankeren en de 
strijdbijl te begraven? Waar zou de 

motivatie vandaan kunnen komen om 
dat toch te doen?

Net als NLP ontstond het koninkrijk 
Noorwegen ooit uit de ontmoeting van 

drie briljante en strijdlustige individu-
en. Tijdens de Slag om Hafrsfjord in 

872 voor de kust van Stavanger wist 
Koning Harald I van het verdeelde 

Noorwegen één koninkrijk te smeden 
door twee rivaliserende koningen te 

verslaan. De legende vertelt dat deze 
knappe koning met de bijnaam ‘Ha-
rald met het mooie haar’ alleen met 

zijn geliefde mocht trouwen als hij 
voor haar eerst vrede zou stichten in 
het verscheurde rijk. In 1983 werd dit 
monument onthuld als symbool van 

vrede, omdat de gigantische zwaarden 
voor altijd in de berg verankerd zijn.  

Monumenten 
zijn metaforen

Turid Torbergsen



NLP & Internationaal

'Het is nooit te laat om dromen uit te 
laten komen en om opnieuw te begin-
nen in een andere richting. Het is niet 
makkelijk, vergt een hoop inspanning, 
moed en bereidheid te falen. Maar het 
zou het allemaal waard kunnen zijn.' 
Eind vorig jaar bezocht ik mijn grote 
broer, die ooit door mij was aangesto-
ken om NLP te gaan doen, maar pas 
nadat hij naar Noorwegen was geëmi-
greerd. Daar sprak ik met zijn Noorse 
NLP-trainer en verwerkte haar model-
lering tot het artikel op de volgende 
bladzijden over de kunstenares Sujata 
Bajaj.

Mijn broer in Noorwegen werd onlangs vijf-

tig en ik ging erheen. Ook al hebben verjaar-

dagen voor ons weinig betekenis en waren 

er andere bezwaren. Een deel in mij nam het 

hem kwalijk dat ik helemaal naar Noorwegen 

moest: jij ging toch weg. Er waren deadlines, 

een dure reis met een vervuilend vliegtuig... 

Toch wilde ik erheen. Om desalniettemin 

het aangename met het nuttige te verenigen, 

vroeg ik hem een ontmoeting te arrangeren 

met zijn NLP-trainster, Turid Torbergsen, 

waaruit een waardevolle uitwisseling ont-

stond. 

De winnaar in jezelf
Torbergsen heeft een gerenommeerd in-

stituut voor NLP-training en coaching in 

Stavanger en werkt veel binnen het be-

drijfsleven. Haar eerste boek uit 2005 over 

NLP-coaching werd een bestseller in Noor-

wegen. In 2009 verscheen Oppdag vinneren 

i deg selv med coaching og NLP, ofwel: 'Ontdek 

de winnaar in jezelf met coaching en NLP'. 

Hierin combineert ze een praktische uitleg 

van NLP met een tiental voorbeelden van 

Door:
Paul Flier

‘Het is nooit 
te laat om 

opnieuw te beginnen’
Interview met Turid Torbergsen uit Stavanger
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Turid Torbergsen



advertentie
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Nieuw!
Opleiding tot Facilitator Walking In Your Shoes® 

Walking In Your Shoes® (WIYS), een fenomenologische Body/Mind aanpak is een 
ogenschijnlijk simpele maar zuivere en diepgaande methode voor empowerment die 
gebruikmaakt van onze lichaams- en innerlijke wijsheid en het wetende veld.
Trainers: de Amerikaanse grondlegger Joseph Culp en Peter deVries.
Opleiding start op 11 oktober 2018 (Deventer).

Workshop NLP Surplus
Om stappen te maken in jouw eigen proces. 

We werken met NLP, Familieopstellingen, Walking In Your Shoes®, ChiKung en ander 
proceswerk. Geschikt voor zowel Practitioner als Master NLP-er.
Trainer: Ida Baas
4 dagen in de bijzonder ondersteunende omgeving Milonga, Le Coq Banni, 
Noord-Frankrijk.
Van 30 mei - 2 juni 2018.

Combinatie tussen NLP en Covey
NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap.  Als je echt je eigen regie wilt pakken.

Trainer: Ida Baas
4 x 4 dagen in de bijzonder ondersteunende omgeving Milonga, Le Coq Banni, 
Noord-Frankrijk.
Opleiding start op 3 oktober 2018.

Exclusieve NLP Master Practitioner & Persoonlijk Leiderschap met de unieke 
combinatie van al het goede uit de Body/Mind-methode Walking In Your Shoes® 

Trainer: Ida Baas
4 x 4 dagen in de bijzonder ondersteunende omgeving Milonga, Le Coq Banni, 
Noord-Frankrijk.
Opleiding start op 26 september 2018.

Kijk voor meer informatie op 

www.jblt.nl
JBL trainingen is onderdeel van 

The Leadership Factory.



succesvolle mensen die ze zelf mo-

delleerde: diverse bekende Noren en 

de Indiaase kunstenares Sujata Bajaj 

die af en toe Noorwegen bezoekt. 

De god van 'Opnieuw beginnen'
Na het bezoek ontdekte ik op inter-

net voor een artikel in INZICHT dat 

Sujata Bajaj momenteel aan een serie 

beelden werkt van Ganesha, een van 

de vele goden uit het Hindoestaanse 

pantheon. Deze god, in de verschij-

ning van een olifant, is het sym-

bool van kennis en wijsheid en het 

wegnemen van hindernissen. Hij is 

de beschermheilige van reizigers en 

wordt aangeroepen door mensen die 

verhuizen en opnieuw beginnen. 

Ik informeerde bij Turid of ze Sujata 

kon vragen enkele afbeeldingen 

van haar kunstwerken op te sturen 

voor het artikel. Met name haar 

werk rondom Ganesha, dat zo mooi 

aansluit bij ons thema 'Opnieuw 

beginnen'. 

Turid Torbergsen antwoordde: 
Geweldig thema: Opnieuw begin-

nen. Ik heb je bericht naar Sujata 

Bajaj doorgestuurd, want het lijkt me 

een uitstekend idee. Ik heb veel res-

pect voor de wijze waarop Sujata spi-

ritualiteit verwerkt in haar kunst en 

waardeer het zeer dat je een NLP-ar-

tikel richt op een kunstenaar. In mijn 

opvatting hebben we allemaal een 

creatieve kant in ons, die vaak wordt 

onderdrukt of uit balans is. Dit zou 

wel eens meer problemen kunnen 

veroorzaken dan we ons realiseren. 

Omdat dit zo dichtbij mijn hart ligt, 

kan ik het rechtstreeks relateren aan 

mezelf.

Kun je daar meer over vertellen?
Wat ik hiermee wil zeggen is het 

volgende: Het is nooit te laat om 

dromen uit te laten komen en om 

opnieuw te beginnen in een ande-

re richting. Het is niet makkelijk, 

vergt een hoop inspanning, moed 

en bereidheid te falen. Maar het zou 

het allemaal waard kunnen zijn. 

In mijn jeugd was ik heel artistiek 

bezig – zingen, dansen, schrijven en 

schilderen. Ik was ook nogal verlegen 

en miste het zelfvertrouwen om dit 

als jongvolwassene voort te zetten. 

Ik koos een traditionele academische 

opleiding en heb daar geen spijt van. 

Het was het begin van een geweldige 

reis en ik heb er veel door geleerd. 

Mijn academische en businessachter-

grond hebben ook veel waarde gehad 

voor mijn NLP-praktijk.

Lezingen met Flamenco-dansen
Tegelijkertijd kwam mijn artistieke 

kant tekort en voelde ik vaak een 

verdriet dat ik niet kon duiden. NLP 

heeft me enorm geholpen om die 

kant weer ruimte te geven. Achttien 

jaar geleden ben ik begonnen met 

zingen in een operakoor en ben ik 

in de gelegenheid geweest om als 

koorzanger op te treden met som-

mige van de beste operazangers van 

Noorwegen. Schilderen is opnieuw 

een welkome vriend geworden in 

mijn vrije tijd. En ik heb een soort 

Flamenco-dansen, die op opera is 

gebaseerd, verwerkt in lezingen die 

ik geef, wat veel plezier oplevert. 

Ik noem het ‘Lectainment’ 

(lecture and entertainment).

NLP-training en coaching doe ik 

nog steeds, want ik vind het gewel-

dig. Maar de toevoeging van schrij-

ven, schilderen, dansen en zingen 

heeft veel energie en plezier in mijn 

leven gebracht. Het is echt nooit te 

laat om dromen uit te laten komen 

en om opnieuw te beginnen in ene 

andere richting.’  n

Turid Torbergsen is NLP-trainer in 
Stavanger, Noorwegen

NLP & Internationaal
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Turid Torbergsen

Ganesha (beeld van Sujata Bajaj)



'Als zij een slechte dag 
heeft, kiest ze ervoor om 

niet te schilderen. Haar 
intentie is dat alleen het 

positieve en vruchtbare 
zal worden uitgedrukt.'

Het modelleren van succes: 
kunstenaar Sujata Bajaj
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Wanneer is iemand eigenlijk een 

winnaar? Nieuwsgierig naar het 

antwoord op die vraag kwam Tor-

bergsen erachter ‘dat het alles te 

maken heeft met trouw blijven aan 

je eigen visie en waarden. Winnaars 

zijn mensen die hun dromen zien 

uitkomen, los van of het voorpagina-

nieuws is.’ Ze ontdekte dat het vaak 

niet toevallig is, dat bepaalde perso-

nen in de geschiedenis naar voren 

zijn gekomen als winnaar. Zelf is ze 

met name geïnspireerd door win-

naars die hun talenten niet alleen 

voor zichzelf gebruiken, maar met 

anderen delen om nog meer dromen 

uit te laten komen. In het kader staan 

nog enkele mensen die zij gemo-

delleerd heeft en waar de volgende 

INZICHT aandacht aan kan besteden, 

als jij dat wilt.

Succesvol als levend 
kunstenaar?
Hoe kun je als kunstenaar succes-

vol zijn en bij voorkeur al tijdens je 

leven? De in Parijs en Noorwegen 

woonachtige Indiase kunstenares 

Sujata Bajaj lijkt een goed model om 

die expertise van te modelleren. Tor-

bergsen schrijft: ‘Bajaj is niet alleen 

een levend voorbeeld van een succes-

vol kunstenaar; met behulp van haar 

creativiteit verspreidt ze ook hoop, 

inspiratie en positieve energie onder 

veel mensen. Het werk van Bajaj is zo 

gevraagd dat haar werk vaak al voor 

de opening van een nieuwe expositie 

is uitverkocht. 

Kunst, meditatie en religie
In haar schilderijen verwerkt Bajaj 

antieke filosofische en religieuze ge-

Wanneer is iemand 
eigenlijk een winnaar?

Tekst: Turid Torbergsen & Redactie
Vertaling: Evert Flier, NLP Master 
Practitioner, Stavanger
Beeld: Sujata Bajaj

Mensen hebben altijd bewondering gehad voor mede-
mensen die uitzonderlijk presteren. Of het nu gaat om 
succesvolle sporters of zakenlui, grote kunstenaars of 
juist gewone mensen die grote persoonlijke uitdagingen 
te boven zijn gekomen:  overwinnaars spreken tot de 
verbeelding. Het praktische nut van NLP bewijst zich dan 
direct, als we hun expertise willen modelleren. 
In de serie grenzeloos modelleren richten we graag de 
aandacht op het modelleerwerk van de Noorse NLP-train-
ster Turid Torbergsen, die diverse uitzonderlijke mensen 
modelleerde, waaronder de Indiase kunstenares 
Sujata Bajaj.

NLP & Beeldende kunst
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‘Haar succes als kunstenaar dankt ze aan het feit dat ze 
trouw is gebleven aan haar eigen positieve visie in een 
wereld waar een grote focus ligt op het negatieve.’
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NLP & Maatschappij

schriften in het Sanskriet. Deze vaak 

oeroude tekstfragmenten worden in 

een kunstwerk geïntegreerd en als 

nieuwe overlevering bewaard. Elk 

fragment wordt doelbewust gese-

lecteerd in relatie tot hetgeen zij met 

een schilderij tot uitdrukking wil 

brengen. Zij vindt ze in oude spul-

len uit India. Voordat ze iets in haar 

kunst gebruikt, mediteert ze bewust 

op de teksten en gedachten van de 

fragmenten. Vanuit de stemming die 

daarbij ontstaat komen er beelden op 

die ze vertaalt naar het schilderij. Via 

deze beelden kan de aanschouwer 

een ervaring krijgen van een andere 

tijd die duizenden jaren teruggaat 

tot aan de wortels van onze bescha-

ving: gedachten over vrouwelijke 

en mannelijke principes, over de 

alomvattende creatieve en vernieti-

gende krachten; over de mensheid 

als deel van de kosmos en de chaos. 

Het mentale proces dat ze doormaakt 

verwerkt ze ook in de opbouw van 

de schilderijen: in het lijnenspel en 

de wijze waarop vormen en kleuren 

contrasteren en balanceren.‘

Geestelijke dimensies
'Haar kunst kenmerkt zich door 

geestelijke dimensies. Sujata vindt 

het belangrijk om in het nu te leven. 

Er is niets wat je nog kunt doen aan 

het verleden en we weten weinig 

over de toekomst. Dat betekent niet 

dat ze niet plant voor de toekomst, 

maar dat ze begrijpt wat de waarde is 

van in het nu leven.' Behalve schilde-

rijen geïnspireerd op oude religieuze 

tekstfragmenten maakt ze ook beel-

den die ze daarna beschildert. Het 

meest recente werk is een grote serie 

beelden van de Hindoegod Ganesha, 

de deva met het olifantenhoofd die 

zich laat vervoeren op een rat. Hij is 

de god van kennis en wijsheid, die 

hindernissen wegneemt, en vooral 

aangeroepen wordt door reizigers en 

mensen die opnieuw beginnen. 

Visie en drijfveren
Sujata vertelt dat het haar visie is om 

hoop, inspiratie en positieve energie 

te verspreiden naar alle mensen. En 

om dat te kunnen bereiken ziet zij 

zich ook genoodzaakt zichzelf con-

crete doelen te stellen, ver vooruit in 

de toekomst: Tentoonstellingen in 

diverse landen die een nauwkeurige 

planning en samenwerking vergen 

met verschillende organisaties. 

Haar kernwaarden zijn authentici-

teit, trouw aan jezelf en verantwoor-

delijkheid nemen voor je eigen leven, 

succes en financiële vrijheid. Ze heeft 

de kernovertuiging dat zij kan berei-

ken wat ze wil en ze is bereid om te 

doen wat nodig is om daar te ko-

men. Haar interne dialoog is positief 

geformuleerd en ze zegt vaak tegen 

zichzelf 'Ik weet dat ik dit kan'. Als ze 

door iets of iemand geïrriteerd raakt, 

dan zegt zij tegen zichzelf 'Er is geen 

reden om overdreven te reageren'.  

Als ze aan het schilderen is, ervaart 

ze vaak een toestand van flow. Po-

sitieve energie geeft ze door via het 

positieve gevoel dat ze heeft als ze 

aan het werk is en daardoor in het 

kunstwerk terecht komt.  Sommige 

mensen zijn in staat dit door haar 

kunst heen aan te voelen en anderen 

niet. 

Relatie met kritiek
Bajaj heeft een gebalanceerde relatie 

tot kritiek. Ze heeft er begrip voor 

dat niet iedereen haar begrijpt of dat 

niet iedereen het leuk vindt wat zij 

doet. Ze vindt het niet zo belangrijk 

wat andere mensen van haar vinden 

en ze weigert opdrachten als die lijn-

recht staan tegenover wat 

zij wil verspreiden. 

Ze heeft de overtuiging dat 

ze haar succes als kunste-

naar dankt aan het feit dat 

ze trouw is gebleven aan 

haar eigen visie, doelen 

en waarden in een wereld 

waar een grote focus ligt 

op het negatieve. Door 

haar kunst wil zij juist 

bijdragen aan het versprei-

den van zuivere positieve 

vibraties. Als zij een slechte 

dag heeft, kiest ze ervoor 

om niet te schilderen. 

Haar intentie is dat alleen 

het positieve en vruchtba-

re zal worden uitgedrukt.

NLP & Beeldende kunst
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Hard werken en opvoeding
Van jongs af aan begreep Sujata dat 

ze hard zou moeten werken om suc-

ces te bereiken en dat ziet ze als een 

van de basisredenen van haar succes. 

Ze heeft de overtuiging dat dat ze 

een goede opvoeding heeft gehad en 

uit haar jeugd de juiste ballast heeft 

meegekregen. Beide ouders waren 

sociaal werker en ze heeft vaak ge-

zien en ervaren dat zij de behoeftes 

van andere mensen voor hun eigen 

behoeftes stelden. Haar vader was 

een van Gandhi’s trouwe volgelin-

gen en haar moeder was een sterke 

persoonlijkheid. Deze daagde haar 

altijd uit zich congruent aan zichzelf 

uit te drukken en ook zo te leven. 

Van haar ouders heeft zij de waarden 

meegekregen van vrijheid, trouw, 

goedheid, generositeit, eenvoud, 

zelfvertrouwen en veiligheid. 

De betekenis van succes
Zij is zich er terdege van bewust dat 

ze vanuit haar achtergrond een goe-

de start heeft gekregen. Ze wijst erop 

dat veel mensen ondanks een goede 

start later in het leven toch moeilijk-

heden kunnen ervaren. Ze vindt het 

vooral belangrijk om het verleden te 

begraven en de aandacht te richten 

op hoe je nu een goed leven kunt 

creëren voor jezelf en anderen. In 

haar betekenis van succes gaat het 

er vooral om je eigen potentieel tot 

ontwikkeling te brengen. Financieel 

succes betekent vrijheid om dat via 

nieuwe projecten voort te zetten. 

Haar advies naar anderen is dan ook 

om in jezelf te geloven. n

Turid Tolbergsen is NLP-trainer in 
Stavanger, Noorwegen

Bronnen:

Oppdag vinneren i deg selv med coaching og NLP 

(Ontdek de winnaar in jezelf met coaching en NLP), 

Turid Tolbergsen, 2009
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Welk model wil jij beter leren kennen?

Voor haar boek Ontdek de winnaar in 
jezelf - met coaching en NLP inter-
viewde de Noorse Turid Torbergsen 
ondermeer onderstaande Noorse 
beroemdheden. 
Wil jij ook leren wat zij ontdekte? 
Laat de redactie weten in wie jij 
specifiek geïnteresseerd bent en 
waarom, dan staat dat in INZICHT 
er een van de volgende keren in.

Liv Arnesen, avonturier en pool-
reiziger, was de eerste vrouw 
ter wereld die alleen op skies 
de Zuidpool bereikte. Daarna 
wijdde ze haar leven aan het 
helpen van anderen om ook 

hun dromen te realiseren. 
Sigrid Hammer was de eerste Noorse vrouwelijke 

piloot op grote passagiersvliegtuigen en brak daar-
mee een lans voor vrouwelijke piloten binnen de 
civiele luchtvaart. Haar keuze om te werken binnen 
een door mannen gedomineerde wereld, was voor 
haar geen reden haar vrouwelijkheid aan de kant 
te zetten. Dit maakte haar tot voorbeeld voor vele 
vrouwen, ook buiten de luchtvaartwereld. 

Rolf Løvland kreeg als componist hoge prijzen voor 
zijn bijdragen aan de Noorse muziek. Als een van de 
weinige Noorse componisten slaagde hij erin ook 
internationaal door te breken en samen te werken 
met een lange rij sterren van wereldklasse. 

Knut Frostad, CEO van de Volvo Ocean Race en een 
van de beste zeilers ter wereld. Hij nam deel aan 
vele grote zeilraces en aan de olympische spelen, de 
laatste met windsurfen.

Grete Waitz, marathonloper, heeft in Noorwegen 
de meeste overwinningen 'long distance runner' 
aller tijden op haar naam en is van grote betekenis 
geweest voor de ontwikkeling van hardlopen voor 
vrouwen. In de afgelopen jaren is haar doorzettings-
vermogen in relatie tot het omgaan met kanker een 
bron van grote hoop en inspiratie voor veel andere 
mensen. 

Audun Iversen was de eerste Noorse mannelijke 
operazanger die het Internationale Koningin Sonja 
Muziekconcours won. Hij heeft laten zien dat het 
mogelijk is om de top te bereiken, ook wanneer je 
pas laat op gang komt. 
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Hou me ten goede: ik ben echt geen doem-

denker! Ik ben een optimistische pragmatist. 

Ik geloof niet in een sprookjeswereld 

waar alles pais en vree is en geen uit-

dagingen bestaan. Wat ik wel geloof 

is dat als er niet snel verandering 

komt in onze genen, homo sapiens 

ten dode is opgeschreven. 

Natuurlijk, dood gaan we altijd. 

Dus denk je misschien: Ách ja, dat 

maak ik toch niet meer mee.́  Maar 

het gaat niet over jou. Wat ik werkelijk 

bedoel is dat er dan geen wereld meer voor 

je kinderen, kleinkinderen en achterklein-

kinderen bestaat. En als je nu nog denkt: ´So 

what?´ - zou ik je willen vragen of je hart zijn 

mentale werk nog wel doet, of alleen dienst-

doet als pomp?

Ja, ons hart heeft een mentale functie. En de 

homo compassionatus bedient zich aller-

eerst van de mentale capaciteit van het hart 

(compasssie), om vervolgens via de mentale 

capaciteit van het hoofd (creativiteit) iets in 

beweging te zetten middels de mentale func-

tie van ons buikbrein (beweging).

De homo compassionatus heeft weet van 

EGO en weet deze in dienst te stellen van het 

hart, om een wereld te creëren die goed is 

voor ons allemaal. In compassie zit een im-

puls, om de wereld beter te maken voor jou 

én voor de ander. Alle oude wijsheidstradities 

verwijzen naar compassie als deugd om een 

goed leven te leiden. Waar is dat in hemels-

naam verloren gegaan? Waar is het zorgen 

voor eigen gewin belangrijker geworden dan 

het helen van de wereld en de mensheid? 

Misschien wel toen het corpus callosum er voor 

zorgde dat de onze hersenhelften aan elkaar 

groeiden en we een onderscheid konden ma-

ken tussen jij en ik. Toen we gingen leven in 

dualiteit. Misschien wel door de industriële 

revolutie in de 2e helft van de 19e eeuw? 

Ego in dienst van het hart: 'Als ik wist hoe, 

zou ik het doen.' Natuurlijk weten we hoe we 

dat kunnen doen. Maar doen we het ook? 

Ben jij degene die vanaf NU in actie komt 

vanuit compassie en zo een nieuwe MEME 

creëert in de maatschappij en die middels 

allerlei kanalen (onderwijs, politiek, bedrijfs-

leven, etc) er zorg voor draagt dat wij onze 

evolutionaire vooruitgang eer aan doen: 

homo sapiens laten evolueren tot homo com-

passionatus. Veel tijd is er niet meer. n

Wilbert Molenaar is NLP- en mBIT-mastertrai-

ner. Onlangs verscheen de Nederlandse uitgave 

van het boek mBraining – Gebruik je meerdere 

breinen om gave dingen te doen van Soosalu 

en Oka.

Column

Homo Compassionatus?
Column van een optimistische pragmatist
 

Door:
Wilbert Molenaar

Is de volgende stap in onze evolutie de homo compassionatus? Volgens mij wel, 
want zonder evolutie naar iets anders zit homo sapiens op een dood spoor. Kijk 
eens naar hoe wij omgaan met onze medemens of met geven en nemen in onze 
wereld. Terwijl de kloof tussen arm en rijk nog steeds groeit, raken onze aardse 
hulpbronnen steeds verder uitgeput. En ja hoor, de creatieve sapiens verzint vast 
wel weer iets dat het probleem oplost (lees: verschuift).

  column



Frank Pucelik: ‘It took 
18 hours to get us home. 
It took me 15 years to 
come home.’

In Oekraïne zette Frank Pucelik 

voort waar hij in Oklahoma, Ame-

rika, mee was gestart: het oprichten 

van huizen voor jonge verslaafden. 

Jongeren die thuis soms al van baby 

af aan lijden onder de verslaving van 

ouders, of die vanaf hun vroegste 

jeugd op straat leven en zelf aan de 

drank, de drugs gaan, lijm snuiven of 

spiritus drinken. Voor dergelijke te-

huizen had hij in Amerika eind jaren 

80 al een programma ontwikkeld. 

Een programma dat zwaar leunde 

op NLP en dat in aanpak zijn wortels 

had in de wijsheid van de Indianen.

Alle begeleiders in zijn huizen zijn 

opgeleid in NLP. Hierdoor kunnen 

zij een goede relatie opbouwen met 

deze weerbarstige groep jongeren. 

Tegelijkertijd is ook het ouderwetse 

woord 'tucht' een goede omschrij-

ving van wat er in de huizen heerst. 

Met veel respect en 'liefde' is het 

orde, rust en regelmaat wat de klok 

slaat. Toen ik een van deze huizen 

in de buurt van Odessa, Oekraïne, 

bezocht deed het denken aan oude 

films over jongensinternaten. De be-

huizing was sober, sleets en schoon. 

De slaapzaaltjes waren met militaire 

discipline op orde gebracht. Door 

de bewoners zelf. Dagelijks werden 

de jongeren bezig gehouden met 

corvee, sport, groepsgesprekken en 

therapiesessies. Van ’s morgens 7 tot 

’s avonds 11 uur. In de week was een 

tweetal uur ingeruimd om te doen 

wat ze zelf wilden. 

In de loop van het programma gaan 

de jongeren door een aantal stadia, 

dat bij succes wordt afgesloten met 

een ritueel: het schild. Dit is een 

soort wapenschild dat men steeds 

eenvijfde meer mag inkleuren. Ieder 

Frank Pucelik’s model voor immigranten in Nederland

Traumatische ervaringen 
transformeren naar 

hulpbronnen

Hoe begin je opnieuw na de traumatische ervaringen met oorlogs-

voering, verslaving, misbruik en ongewilde immigratie? Deze schijn-

baar verschillende zaken hebben allen iets gemeen. Het idee dat er 

een veilige thuisbasis bestaat, dat mensen intrinsiek goed zijn en 

dat het leven zin heeft, gaat reddeloos verloren. In feite is er geen 

weg terug en de huidige aanpak houdt hier totaal geen rekening 

mee. NLP-grondlegger en Vietnam-veteraan Frank Pucelik ontwik-

kelde een alternatief model, dat na jaren van bewezen succes door 

Metagroep Holland wordt ingezet om immigranten te helpen echt 

opnieuw te beginnen. 
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Door:
Angélique de Graaff
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heeft zijn eigen schild, 'crest' geheten 

en deze hangen in de 'Hall of Fame', 

aan een muur in de groepsruimte. 

Iedereen kan dan zien in welke fase 

ieder zich bevindt. Zijn alle vijf stadia 

doorlopen, dan is het schild af. De 

'graduates' laten hun schild dan vaak 

door een professionele kunstenaar 

prachtig inkleuren, zodat de vol-

gende bewoners en de bezoekers 

duidelijk kunnen zien dat het schild 

voltooid is. 

De stadia van het programma zijn 

geïnspireerd op de rituelen van de 

Amerikaanse Indianen en hun me-

dicijnmannen. Pucelik vond in hun 

aanpak om terugkerende krijgers te 

ondersteunen zoveel waardevols, dat 

hij het modelleerde. Volgens Puce-

lik weet de medicijnman dat er een 

contract wordt afgesloten tussen de 

krijger die op oorlogspad gaat en zijn 

stam. De krijger krijgt een mandaat: 

hij geeft zijn menselijkheid op en 

wordt een beest. En het offer dat hij 

daarmee brengt is immens: hij levert 

alle menselijke empathie en normen 

in en gaat erop uit om meedogenloos 

te doden. Zonder spijt, zonder gevoel, 

met als doel zijn stam te dienen. Bij 

terugkeer is de krijger zo vervreemd 

van zijn oorspronkelijke 'ik' dat de 

medicijnman hem en de overige krij-

gers meeneemt ver weg van het dorp. 

Daar stelt hij de krijger bloot aan een 

reeks vastgelegde rituelen. 

Indien de krijger sterft tijdens deze 

rituelen, dan wordt hij alsnog een 

gesneuvelde held van de oorlog. 

Indien blijkt dat hij geen afstand 

kan doen van zijn 'dierlijkheid', dan 

volgt levenslange verbanning naar 

de wildernis en heet deze krijger 

op zijn beurt ook een oorlogsheld, 

gesneuveld op het veld van eer. De 

overige krijgers, die door de ritue-

len gereinigd en getransformeerd 

zijn, keren terug naar hun stam om 

een nieuwe positie van 

‘Wijze Mannen’ in te 

nemen. In onze culturen 

negeren de hedendaag-

se medicijnmannen en 

-vrouwen – geestelijke 

gezondheidswerkers – 

de noodzaak van deze 

transformatie voor 

hedendaagse krijgers. 

Het contract wordt niet 

hersteld, en de gevolgen 

zijn desastreus voor de 

krijger en zijn omgeving.

Ik was erbij toen twee jongeren hun 

stap naar de volgende fase maakten. 

De hele groep nam hen een voor 

een op de schouders en danste de 

zaal met hen door. Groot feest. Ik 

hoorde dat een jongere 'Maika' had 

aangevraagd. Deze jongen bevond 

zich nog in de beginfase en 'Maika' 

zou hem kunnen helpen om door te 

kunnen naar een volgende. 'Maika' 

is een zwaar ritueel, vergelijkbaar 

misschien met ontgroening. Alleen 

gebeurt 'Maika' in zo’n huis onder 

scherp toezicht van de leiding. Het 

gebeurt in de louteringsfase: een 

fase waarin de deelnemer zichzelf 

bevrijdt van afschuwelijke herinne-

ringen aan het leven met verslaafde 

ouders en het leven op straat. De lou-

tering gebeurt op identiteitsniveau. 

De gedachte is dat bij deze jongeren 

de identiteit verwrongen ontwikkeld 

is. Nadat de identiteit van meet af aan 

kan worden herontwikkeld, kan de 

jongere ook nieuw, adequaat gedrag 

aanleren.

Er vielen een aantal zaken op hun 

plek. Dit was een huis met jongeren 

die in het algemeen door de maat-

schappij waren verstoten en die vaak 

qua gedrag ontspoord waren. En dit 

huis had een programma waar de 

jongeren van binnenuit, vanuit het 

diepst van hun zijn, werden getrans-

formeerd zodat zij van buiten nieuw 

gedrag konden laten ontwikkelen. 

De vertaling van deze aanpak op tal 

van doelgroepen lag voor mij ineens 

voor de hand. Hoe zou het zijn om 

immigranten van binnenuit te on-

dersteunen? Hen te helpen hun trau-

ma’s, van de vlucht en het verlaten 

van huis en haard op soms extreem 

gevaarlijke reizen, te verwerken al-

vorens hen in te wijden in de cultuur 

van het gastland? En hoe zou het zijn 

om diezelfde aanpak toe te passen 

voor Nederlandse veteranen? Pucelik 

werkt al jaren met veteranen, met 

wie hij zich als Vietnam-veteraan 

gemakkelijk identificeert. Misschien 

voor hen geen huizen, maar een 

bootcamp of een reis? Maar absoluut 

met de NLP/medicijnmanaanpak!

 

Uit die gedachte ontstond Meta 

Group Holland, een Stichting met 

Ideëel Oogmerk, dat NLP toepast 

voor een groot maatschappelijk 

belang: door Huizen te stichten voor 

Immigranten en Programma’s voor 

Veteranen. n

Pucelik komt binnenkort naar 
Nederland in het kader een van 
vijfdaags programma Trauma-aan-
pak. Naast Pucelik brengen ook 
Lucas Derks, Wassili Zafiris en 
TRE-specialist Nienja Brouwer hun 
trauma-aanpak over het voetlicht. 
Zie p. 58 voor meer informatie.
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In het artikel op de vorige pagina 

lees je hoe NLP-grondlegger en 

Vietnam-veteraan Frank Pucelik een 

alternatief model ontwikkelde voor 

traumaverwerking, dat na jaren van 

bewezen succes door Meta Group 

Holland wordt ingezet om twee doel-

groepen afzonderlijk te helpen echt 

opnieuw te beginnen: im-migranten 

en veteranen. Binnen het project dat 

zich richt op immigranten, wordt 

Puceliks model verrijkt met aanvul-

lende benaderingen, waarmee een 

unieke nieuwe combinatie ontstaat 

voor een oeroud probleem bij trau-

ma: een terugkeer naar de maat-

schappij met voldoende kwaliteit 

van leven. Onderstaand worden de 

benaderingen kort beschreven.

Tension Releasing Exercises 
(TRE)
De methodiek van TRE is gebaseerd 

op het gedachtegoed van David Ber-

celi, internationaal expert op het ge-

bied van trauma interventie en con-

flictoplossing. TRE is effectief in het 

oplossen van stress en onverwerkte 

emoties. Bij een stressvolle gebeurte-

nis  kiest het lichaam er automatisch 

voor om zich te beschermen door je 

in een staat van alertheid te brengen 

(fight or flight) of zichzelf samen te 

trekken (freeze). In het dierenrijk zie 

je dat deze spanning vervolgens los 

wordt gelaten door te schudden of 

te trillen, terwijl mensen dit zoveel 

mogelijk proberen te onderdrukken. 

We bouwen daardoor onbewust een 

chronische spierspanning op die zich 

kan uiten in bijvoorbeeld pijn in ons 

lichaam of slapeloosheid. TRE-trai-

ner Nienja Brouwer leert mensen het 

natuurlijke herstel-mechanisme van 

het lichaam te gebruiken, zodat we 

herstellen van deze symptomen van 

spanning in het lichaam.

Van depressie naar levenslust 
Onverwerkte traumatische erva-

ringen kunnen depressie veroorza-

ken, samen met andere belangrijke 

oorzaken. De primaire vraag is: wat 

is er nodig om weer licht te laten 

schijnen waar het nu duister is? 

Wassili Zafiris deed modelleeron-

derzoek naar depressie en ontdekte 

daarbij hoe je weer levens-lustig kunt 

Door:
Angélique de Graaff

Nieuwe toepassingen NLP 
bij traumaverwerking
Meta Group Holland verenigt TRE, NLP, PTSS-II en MSP

Iedereen die met ernstig trauma te maken heeft, weet dat de ener-
getische verwerking slechts een van vele kanten van trauma is. Hoe 
maak je een duurzame terugkeer naar de maatschappij mogelijk, 
met voldoende kwaliteit van leven? Een nieuwe combinatie van 
verschillende invalshoeken adresseert deze belangrijke vraag. Eind 
juni verzorgen ervaren NLP-trainers Frank Pucelik, Lucas Derks, 
Wassili Zafiris en TRE-trainer Nienja Brouwer een vijfdaags pro-
gramma, voor iedereen die zelf last heeft van de gevolgen van een 
trauma, of cliënten helpt bij de verwerking ervan.

Een training voor de leden(-prijs)
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Een training voor de leden(-prijs)
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Lokatie: 
Hotel De Lunterse Boer, 

Boslaan 87, 6741KD Lunteren
Informatie: info@metagroupholland.nl

Prijs € 795
Prijs € 495 voor NVNLP-leden (inclusief lunch and koffie/thee). 
Bovendien is er een ‘vroegboekkorting’ van 10% als je je voor 
15 april 2018 inschrijft en betaalt.

Frank Pucelik

Trainers: 

Lucas Derks

Uniek Programma Trauma-aanpak 
van 28 juni tot en met 2 juli 2018

5-Daagse Intensieve Training bij  
Meta Group Holland/NLP voor een betere wereld 

Wassili Zafiris Nienja Brouwer

worden met behulp van NLP (zie ook 

p. 24). Hij ontwikkelde een methode 

die alle aspecten van het depressieve 

landschap beoogt te transformeren, 

gebruikmakend van een systemische 

aanpak om het 'gehele depressieve 

gestalt' te transformeren. Dit kan 

in zeer korte tijd tot een blij-vende 

transformatie van depressie leiden. 

PTSS-II - Verdieping en praktijk
NLP-grondlegger Frank Pucelik 

verzorgt het grootste deel van het 

programma met een driedaags ver-

volg op 'PTSS-I-preventie en aanpak' 

dat hij in mei 2017 in Nederland gaf. 

Dit nieuwe programma geeft een 

verdieping en praktische uitwerking 

van zijn unieke trauma-aanpak en 

is ook zonder voorkennis uit deel 1 

goed te volgen. Naast de herkenning 

van PTSS-symptomen en de toepas-

sing van NLP calibratie-vaardighe-

den, gaat Pucelik uitgebreid in op 

de vijf transformatiefasen van zijn 

model, dat hij op de Sjamaan baseer-

de. Dit model wordt toegespitst op de 

toepassing binnen een ‘Immigran-

tenhuis’ en binnen een bootcamp of 

trekking voor veteranen. 

Depressie na Trauma in de 
Mentale Ruimte (MSP)
In de twee vorige INZICHTEN is 

uitgebreid ingegaan op het werk van 

Dr. Lucas Derks en Mental Space Psy-

chology (MSP). Deze richting binnen 

NLP stelt de mentale ruimte centraal 

en reikt doeltreffende methoden 

aan voor de omgang met trauma en 

depressie. Onder de noemer Depressie 

na Trauma in de Mentale Ruimte leert 

Derks hoe je het probleem zichtbaar 

kunt maken in de mentale ruimte. 

En vervolgens 'hoe het probleem uit 

de mentale ruimte weg te transfor-

meren'. Omdat traumatisering als 

bijverschijnsel verminderde eigen-

waarde en angst kan hebben, gaat hij 

ook in op het 'omgaan met gebrek-

kig zelfvertrouwen en angst voor 

anderen'. Derks’ methode steunt 

praktisch geheel op het werken met 

delen, submodaliteiten en hulp-

bronnen. Bij MSP zijn met name de 

erva-ringen en hun plek in de ruimte 

van belang zijn. n

Naschrift redactie: 
Dit programma is van 28 juni tot en 

met 2 juli. Voor de NVNLP-leden geldt 

de maximale ledenprijs en een vroeg-

boekkorting.

www.metagroupholland.nl

NLP & Trauma



Cirkel 
Ik heb gezocht,

gevonden en verloren,
En weer opnieuw gezocht
totdat ik het weer vond,

Een mens wordt zoveel meer
dan eens geboren,
En voor wie zoekt

is op een dag
de cirkel rond.

uit: ‘Ik heb je lief’ 
van Toon Hermans

De NLP-trainer burn-out...

Hoe geef je zin aan 
een nieuw begin?
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Door:
Igor van Kaam



NLP & Burnout

In het trainerschap was mijn missie even een-

voudig als helder: andere mensen NLP leren. 

NLP is immers de sleutel tot ieders ongekende 

vermogens. The sky is the limit was mijn rotsvaste 

overtuiging en de boodschap die verscholen 

lag in al mijn trainingsprogramma’s. Afkom-

stig uit de werving en selectie had deze bood-

schap zowel een commerciële als spirituele 

kant: zodra je je missie gevonden hebt, zet deze 

dan om in welzijn en welvaart. Dat was in elk 

geval wat ik zelf deed. 

Ik had ook een droom: een eigen huis kun-

nen kopen. En om dat te verwezenlijken heb 

ik jarenlang veel van mijzelf gevraagd. Als 

NLP-trainer mensenlevens verrijken met 

inzichten en persoonlijke groei werd een 

machinale productielijn, waarin ik gaandeweg 

mezelf verloor. Het respect dat ik als inspirator 

jarenlang ontving, werd een keurslijf dat me 

de vrijheid ontnam mezelf te blijven. Dit pad 

bleek na dertien jaar trainerschap in 2017 dood 

te lopen. Ik kreeg een burn-out. In het najagen 

van mijn droom en door mijn enthousiasme 

en gedrevenheid bleek ik op een dag te afhan-

kelijk geworden van één grote opdrachtgever. 

En deze opdrachtgever, waar een groot deel 

van mijn bedrijf op dreef, trok van de ene op de 

andere dag de stekker uit onze samenwerking. 

Ik had gezocht, gevonden en weer verloren.

 

Worstelen met burn-out 
Burn-out is een nare ziekte. NLP heeft het bij 

mij niet kunnen voorkomen. Of beter: mijn The 

sky is the limit-visie op NLP heeft er juist voor ge-

zorgd dat ik burn-out raakte. Bij burn-out raakt 

de prefrontale cortex uit conditie; mijn eigen 

brein nam een loopje met me. Mensen die het 

hebben meegemaakt, begrijpen hoe zich dit 

ontvouwt. En welke catastrofale gevolgen dit 

heeft voor je positie in je omgeving. Wellicht 

kun je je voorstellen dat mijn eigen burn-out 

voor mij, als NLP-trainer en burn-out coach, 

een grote worsteling is geweest. Mijn opdracht-

gever had me op enig moment zelfs verboden 

over mijn eigen vermoeidheid te spreken, 

terwijl er intern bij het bedrijf al grapjes over 

werden gemaakt. Mijn burn-out was taboe. 

Dit mocht mij niet overkomen; dit kon mij niet 

overkomen.

Naast vrienden en veel geld verloor ik mijn 

zelfvertrouwen, mijn missie en mijn plek op 

deze aarde. Hoe dat kwam? Met mijn energie 

raakte ook mijn geduld langzaam op, mijn re-

lativeringsvermogen decimeerde, mijn humor 

verscherpte en mijn logica werd onnavolgbaar. 

En dat kon ik enkel opmaken uit de feedback 

van anderen, want van binnen voelde, op 

een drukkend gevoel in mijn hoofd na, alles 

gewoon hetzelfde. Ik en mijn gaspedaal gingen 

gevoelsmatig als de brandweer en wat deden 

al die mensen op mijn pad? Meedoen of opzij 

gaan!

De eerste lichtpuntjes
De verbouwing van mijn nieuwe huis leek 

redding te brengen. Stenen sjouwen, zak-

ken cement naar boven dragen, oplossingen 

bedenken voor mini-probleempjes: iedere dag 

deed ik een concrete, zichtbare stap vooruit in 

de realisatie van de droom. Veel lichamelijke 

activiteit en een paar stevige down-to-earth 

bouwvakkers om me heen, zorgden ervoor dat 

mijn hoofd weer helder werd. En mijn huis af 

kwam. In tegenstelling tot problemen blijven 

stenen gewoon op hun plaats staan als je ze 

gemetseld hebt. 

Maar het taboe bleef bestaan. Totdat ik zag 

hoe cabaretier Sara Kroos op tv vertelde hoe 

ze haar burn-out doorgekomen was en daar 

een theatershow over ging draaien. Ik wist wat 

me te doen stond! De volgende dag maakte ik 

#Down2, mijn eerste video waarin ik openlijk 

op internet uit de kast kom met mijn burn-out. 

Hartverwarmend en anders niet
Als mensen durfden te reageren, waren hun 

reacties hartverwarmend. Mensen die me niet 

Soms krijg je een boek in handen gedrukt, dat je echt een 
stap verder brengt in je persoonlijke ontwikkeling. 

Zinzoekers van Rudy Vandamme is zo’n boek. Althans voor 
mij. Als veertiger. Als ervaren ondernemer. Als trainer en 
coach. Als mens. Over het boek later meer. Want wat ge-

beurt er, als 'de NLP-trainer' zelf burn-out raakt? 
Een verhaal om een taboe te doorbreken en de zingeving 

achter het verschijnsel te zien.
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geloofden of het overdreven vonden, uitten 

hun mening niet naar mij, al waren ze er 

wel. Zo waren daar mijn collega’s, die al een 

jaar met de symptomen van mijn gaspedaal 

probeerden om te gaan. Zij konden er weinig 

begrip voor opbrengen, omdat ze gaandeweg 

de persoon achter het gedrag uit het oog waren 

verloren. In korte tijd verloor ik twee trainers 

aan hun eigen ambities, mijn binnendienst, 

gevolgd door enkele assistenten, klanten en be-

vriende zakenrelaties. Het bedrijf was terug op 

het niveau van 2011. Mijn burn-out was inmid-

dels voorbij, maar deze nieuwe afwijzingen en 

de verliezen resulteerden in een korte depres-

sie. Bedankt burn-out..

'Dank je voor mijn burn-out'
In Zinzoekers wijdt Rudy Vandamme een 

hoofdstuk aan burn-out, getiteld: 'Dank je voor 

mijn burn-out'. Het resoneerde direct. Hoe 

pijnlijk en weinig opbeurend mijn verhaal ook 

mag klinken, mijn burn-out bracht voor mij 

een reset teweeg als mens, als ondernemer en 

als trainer. Mijn #Down2-filmpjes en Facebook-

pagina hielden me gefocust op wat voor mij 

goed voelde en herstel bracht: burn-out uit de 

taboesfeer halen. Taboes doorbreken past me 

namelijk prima: als het nodig is ben ik altijd be-

reid de olifant in de porseleinkast te zijn. Mijn 

zin om commercieel te ondernemen is onver-

minderd aanwezig, maar de drive is veranderd 

door een duidelijker besef over mijn boodschap 

aan de wereld. NLP als missie maakte plaats 

voor contact met mijn ikigai, mijn raison d’être 

of bestaansreden (zie kader). 

Op zoek naar zingeving
Als coach en trainer was ik meestal problee-

moplossend en doelenstellend bezig. Nu 

ondersteun ik cliënten om parallel daaraan 

ook op zoek te gaan naar zingeving. Vanuit de 

metapositie van iemands levenswerk komen 

dagelijkse problemen in een heel ander kader 

te staan en kan het nut van lijden zichtbaar 

worden. Contact met ikigai heeft daarmee te 

maken en betekent het vinden en raken van 

de juiste snaar in het universum. Ik kies voor 

de overtuiging dat er voor ieder levend wezen 

zo’n snaar bestaat. En dat het erom gaat deze te 

vinden en te leren bespelen, om in harmonie 

te komen en te blijven met dat wat er is. Soms 

is dat het verlies van geld, een bedrijf, tijdelijke 

vrienden, je zelfbeeld en zelfvertrouwen. Dat 

laatste komt nu sterker terug, als resultante van 

het vinden van de juiste snaar. Denken dat je 

een missie hebt en je erdoor geleid voelen zijn 

twee dingen.  

Normen en beperkingen
Het zijn niet alleen gedachten die onze emo-

ties en ons welzijn bepalen. Omstandigheden 

spelen een grote rol en deze veranderen voort-

durend. Het leven geeft genoeg aanleiding om 

jaloers, trots, boos en zelfzuchtig te zijn. De 

vraag is of je wilt leren dit om te buigen naar 

een voor jou zinvolle en voor anderen waarde-

volle bijdrage aan je omgeving. En ook of je het 

aandurft daarin niet al te veel rekening te hou-

den met normen in diezelfde omgeving. Ons is 

van oudsher een besef rondom goed en kwaad 

ingeprent, dat met elke nieuwe generatie steeds 
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Ikigai is een Japanse traditie, waarin 

mensen doen wat bij ze past met het 

oog op een lang, gelukkig, gezond en 

dienstbaar leven.

 Je ikigai is te vinden in het domein 

waar de volgende vier elementen 

samen komen:

 • Waar hou ik van?

•  Wat kan ik goed?

•  Wat heeft de wereld nodig?

•  Waar kan ik voor betaald worden?



meer aan verandering onderhevig zal 

zijn. Het verschil tussen een norm en 

een opgelegde beperking is flinter-

dun. En iedereen kan zich voorstellen 

dat beperkingen niet helpen, als het 

aankomt op het vinden en realiseren 

van jouw ikigai, jouw snaar, jouw levens-

werk. 

Zingeving in NLP?
Wat betekent zingeving nu precies en hoe 

hoort zingeving thuis in NLP? Velen geven 

zingeving een plek op Dilts' hoogste logische 

niveau van missie of spiritualiteit. Maar zinge-

ving komt terug in alle logische niveaus, want 

het is ook een waarde en het kan mede je iden-

titeit vormen. Zingeving als overtuiging, want 

we zoeken naar woorden om wat ons zin geeft 

te kunnen benoemen. Zingeving als het ver-

mogen om zin te geven aan wat ons overkomt, 

aan wat we doen en daarmee aan ons leven en 

dat van anderen. Zingeving als gedrag, want 

in alles wat we doen kunnen we meewerken of 

tegenwerken aan onze zingeving. En zingeving 

hoort thuis in onze omgeving, want zingeven 

doen we samen met andere mensen, met die-

ren en met planten. Zingeving is een ervaring, 

een proces, een behoefte en een vermogen.

Wat jouw leven zin geeft?
Heb je wel eens wakker gelegen van een frus-

tratie over een maatschappelijk verschijnsel 

of onrecht? Bijvoorbeeld hongersnood, slecht 

onderwijs in ontwikkelingslanden, obesitas of 

ritalin bij jongeren of het gebrek aan transpa-

rantie in overheidscommunicatie. Partijdige 

journalistiek? Plastic in de oceanen? In elke 

gedachte aan iets wat je stoort ademt jouw be-

hoefte om iets ‘recht te zetten’ in de wereld. En 

vaak kun je prima benoemen wat het is dat je 

wil rechtzetten (overtuigingsniveau). Maar wat 

het precies is, welke waarden je daarbij drijven 

of wat het jou gaat opleveren als je erin slaagt, 

is minder makkelijk te benoemen. Voldoening 

en een dieper streven? Veel verder komen 

woorden niet, al schrijf je er een boek over. 

Maar als de snaar wordt geraakt, geeft dat hele-

maal niet. Want alleen het ervaren van zinsbe-

leving op zich, is voldoende om in beweging te 

komen en er verder vorm aan te geven.

Seks, zingeving en burn-out
Ik heb een nieuwe waarheid ontdekt over een 

uitspraak van Merlijn Koch, een van de schrij-

vers van het boek Zin kun je maken. Hij merkte 

eens op: 'Zingeving is als seks. Je gaat niet 

dood, zonder, maar als je het te lang mist, ga je 

het vanzelf zoeken.' Via mijn burn-out heb ik 

ontdekt, dat toen ik zingeving te lang miste, het 

mij vanzelf kwam opzoeken. Ik hoop dat niet 

iedereen dat nodig heeft. n

En voor wie zoekt
is op een dag
de cirkel rond.

NLP & Burnout

63I N z i c ht  No 67  |  L e nt e 2 0 1 8

Zinzoekers
In zijn nieuwste essay Zinzoekers ontrafelt NLP-trainer 
Rudy Vandamme op onnavolgbaar heldere wijze de die-
pere achtergronden en betekenis van vier problemati-
sche fenomenen, waar burn-out er een is. Daarnaast 
benoemt hij de 'gouden kooi' waarin mensen leven 
en werken voor hun hypotheek, auto en vakanties. 
En hij gaat in op de problematiek van de idealist 
en de problematiek van de kleine ondernemer. 
Dat doet hij steeds vanuit vier perspectieven: het 
probleemoplossend kader, het perspectief van 

persoonlijke ontwikkeling, een existentieel perspectief en vanuit 
een historisch maatschappelijk perspectief. Zijn beschrijvingen bij zowel 
burn-out als de idealist bleken feilloos op mij van toepassing en voegden 
zingeving toe aan mijn perspectief als mens en trainer. 

Zingeving is prachtig om als coach en trainer aandacht aan te besteden, 
omdat het kan leiden tot een dieper inzicht achter een hulpvraag. 
Vandamme demonstreerde dit op de Dag van de Zingeving in februari in 
Utrecht, tijdens een coachsessie met zijn Vorkmodel. In dit model wordt 
de hulpvraag van een client op vier perspectieven beleefd:

Zelfsturing: Hoe ben je nu bezig met voortgang en wat kun je verbete-
ren?

Project (outcome): Wat is er aan de hand, wat wil je bereiken en wat zijn 
je stappen?

Identiteit (tijdlijn): Wat neem je mee uit het verleden? Wat is jouw       
ontwikkelingsthema nu? Wie wil je zijn?

Het Grote Geheel: Wat raakt je? Waartoe behoor je? Welke bijdrage wil    
je leveren?



NLP hanteert het uitgangspunt 

dat taal een codering in woorden 

is van een innerlijke ervaring, een 

(voel)beeld. In het proces van 'ver-

woording' gaat altijd iets van het 

oorspronkelijke geheel en van het 

achterliggende beeld verloren. Dit is 

een gevolg van de beperktheid van 

de taal, of liever gezegd van de onbe-

schrijflijke rijkdom van de innerlijke 

ervaring. Dit proces van codering is 

onderzocht, waarbij patronen zijn 

ontdekt van generalisatie, weglating 

en vervorming: de drie categorieën 

van metamodel violations of metamo-

del-overtredingen binnen NLP.

De vertaling van violations met de 

term overtredingen suggereert dat 

dit iets is wat eigenlijk niet mag. Zo 

wordt er in NLP-land soms ook mee 

omgegaan, terwijl iedereen weet dat 

deze overtredingen onontkoom-

baar zijn en het metamodel voor iets 

anders bedoeld is. Het komt er op 

neer dat woorden en hun onderlinge 

syntactische relaties in de opper-

vlaktestructuur, voertuigen zijn voor 

het overbrengen van een subjectie-

ve beleving in de dieptestructuur. 

Mensen verschillen nu eenmaal in 

de manier waarop zij hun beleving 

in woorden coderen, en in de manier 

waarop ze de woorden van de ander 

weer decoderen tot een betekenisvol 

belevingsbeeld. Daarbij kan verwar-

ring ontstaan en het NLP-metamo-

del biedt hierbij een zeer krachtig 

hulpmiddel. 

Als kind leren wij woorden en hun 

achterliggende betekenissen con-

strueren wij uit wat belangrijke rol-

modellen ons overbrengen via taal 

en non-verbaal. En daarbij ontstaat 

er iets vreemds: we leren al of niet 

succesvol dat je sommige woorden 

letterlijk dient te nemen, en andere 

juist weer niet. De man die de trein 

van twaalf uur 'gaat pakken' en de 

vrouw die haar huis 'op de kop gaat 

zetten', beginnen te lachen om de 

Dikkertje Dap, stond op de trap
‘s morgens vroeg om kwart over zeven
om de giraf een klontje te geven

Annie M.G. Schmidt [1950]

Door:
Annemarie Tjerkstra

De (on)logische taal van poëzie
‘Ach lieve kind, het is maar een versje’

Wat bedoelt de dichter met deze regel? Deze zin komt voor in veel 
schoolboeken over literatuur en is zeer effectief in het smoren van 
een eventuele interesse in poëzie bij jongeren. Wat de dichter of 
dichteres bedoelt, heeft hij immers al gezegd met die zin. We kun-
nen er niet het metamodel op los laten. Of toch? Is er nog een ande-
re toegang tot het oorspronkelijke belevingsbeeld van de schrijver?
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verwachtingsvolle ogen van het kind 

dat dit kunststukje verwacht te zien 

gebeuren. 

Of neem die bekende kinderrijmpjes, 

zoals Dikkertje Dap van Annie M.G. 

Schmidt. 'Hoe kan Dikkertje Dap 

zo vroeg al in de dierentuin?' vroeg 

ik aan mijn moeder, 'dan zijn ze 

toch nog niet open? Of heeft hij een 

sleutel? En hoe komt hij aan die trap? 

Mag hij die zo maar meenemen van 

zijn moeder? Eten giraffen suiker-

klontjes en is dat niet slecht voor hun 

tanden?' 'Ach lieve kind', zei mijn 

moeder, 'het is maar een versje'. Alsof 

dat iets uitlegde.

Logos en mythos
Vele jaren later leerde ik dat dit 

onderscheid te maken heeft met 

het verschil tussen 'logos' en 'my-

thos', de taal van de linker- en de 

rechterhersenhelft. De schrijver en 

godsdiensthistoricus Mircea Eliade, 

schreef er een standaardwerk over. 

Logos is hier bedoeld als de taal van 

het analytische intellect en Mythos de 

taal van rituelen, mythen en meta-

foren. Er is dus een logische manier 

van denken, maar ook een holistisch 

(on)logische manier van denken, elk 

met zijn eigen functie. We hebben 

de taal van gebruiksaanwijzingen en 

encyclopedieën en we hebben de taal 

van sprookjes en poëzie.

Oefening: Guido Gezelle
In het kader staat een gedicht van 

de Vlaamse priester-dichter Guido 

Gezelle, over een watertorretje. Wat 

gebeurt er als je de beroemde eerste 

zin leest: 'O krinklende winklende 

waterding'? Kun je opmerken wat je 

van binnen ervaart als je die onge-

bruikelijke woorden krinklen en wink-

len aan jezelf voorleest? Het is net of 

de beweging van het beestje over het 

wateroppervlak wordt weergegeven 

door de klank van de woorden, meer 

nog dan door de betekenis ervan.

Oefening: Willem Kloos
Als tweede voorbeeld het 

gedicht Van de Zee van 

Willem Kloos: ‘De Zee, de 

Zee klotst voort in eindelo-

ze deining, De Zee waarin 

mijn Ziel zichzelf weer-

spiegeld ziet.’ Als je het 

gedicht rustig leest, wordt 

de beweging van de zee 

voelbaar in het ritme. De 

metafoor over de vorme-

loosheid van de ziel die de 

dichter aanbiedt is iets dat 

de lezer kan 'aan proberen' 

en zien of het past. Met an-

dere woorden beleef je een 

deel van de beleving van 

de schrijver. Mij spreekt 

het aan, daarom heb ik 

het gedicht waarschijnlijk 

onthouden. n

NLP & Poëzie

Van de Zee
De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining,

De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet;

De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,

Zij is een levend schoon en kent zichzelve niet.

Zij wist zichzelven af in eeuwige verreining,

En wendt zich altijd òm en keert weer waar zij vliedt,

Zij drukt zichzelven uit in duizenderlij lijning,

En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.

O, Zee was Ik als Gij in àl uw onbewustheid,

Dàn zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;

Dán had ik eerst geen lust naar menselijke belustheid

Op menselijke vreugd en menselijke pijn;

Dan wàs mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid

Zou, wijl Zij groter is dan Gij, nóg groter zijn

Willem Kloos (1859 - 1938)

Het schrijverke 
O krinklende winklende waterding,
Met 't zwarte kabotseken aan,
Wat zien ik toch geren uw kopke flink
Al schrijven op 't waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
Al zie 'k u noch arrem noch been;
Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
Al zie 'k u geen ooge, geen één.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
Dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over 't spegelend water klaar,
En 't water niet méér en verroert
Dan of het een gladdige windtje waar,
Dat stille over 't waterke voert.

Guide Gezelle (fragment, 1857)
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In Tolkiens The Fellowship of the Ring bijvoorbeeld, onderneemt een onwaar-
schijnlijk gezelschap van zeer uiteenlopende individuen een ingewikkelde en ge-
vaarlijke tocht om de ‘vrije rassen van Midden-Aarde’ te redden. Ook al vormen 
ze in bepaalde opzichten elkaars tegengestelde, hun gemeenschappelijke hogere 
doel verenigt én inspireert hen tot opmerkelijke daden en prestaties die hun 
normale capaciteiten verre overstijgen. ‘Intentional Fellowship’ is een manier 
van werken die doelbewust daarvan uitgaat.

'Fellowship is een soort generatieve samenwerking 
die ontstaat als men een hoger doel dient 

welke ons tegelijkertijd als individu verrijkt.'

Intentional Fellowship Program en verlicht eigenbelang
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Robert Dilts en Ian McDermott: 'Al 

meer dan 25 jaar zijn we samen bezig 

dingen te creëren. Als we trainingen 

ontwikkelen en soms ook samen 

geven, speelt het grootste deel van 

ons werk zich eigenlijk achter de 

schermen af. Daarbij hebben we een 

manier van werken ontwikkeld die 

ons persoonlijk voldoening schenkt, 

spiritueel verheffend is en bovendien 

zakelijk winstgevend. Het is geba-

seerd op een unieke vorm van colla-

borative conversations; een manier van 

gespreksvoering die fundamenteel is 

voor succes in zowel werk als privé-

leven. Wij noemen deze manier van 

werken en op elkaar inspelen 'Inten-

tional Fellowship'. Dit is voor ons van 

zo’n belang dat we dit - als reizen en 

trainen niet in de weg zitten – feitelijk 

wekelijks met elkaar in de praktijk 

brengen. Al vele jaren lang.'

Wat betekent ‘Fellowship’?
'Zoals wij het zien is 'Fellowship' een 

soort generatieve samenwerking die 

ontstaat als je een hoger doel dient 

dat ons tegelijkertijd als individu 

verrijkt. In Tolkiens The Fellowship of 

the Ring bijvoorbeeld, onderneemt 

een onwaarschijnlijk gezelschap van 

zeer uiteenlopende individuen een 

ingewikkelde en gevaarlijke tocht om 

de 'vrije rassen van Midden-Aarde' te 

redden. Ook al vormen ze in bepaal-

de opzichten elkaars tegengestelde, 

hun gemeenschappelijke hogere 

doel verenigt én inspireert hen tot 

opmerkelijke daden en prestaties 

die hun normale capaciteiten verre 

overstijgen. Bij Fellowship gaat het 

er dus om dat we elkaar helpen een 

hoger doel te bereiken, door ons aan 

te sluiten en elkaar te ondersteunen 

in allerlei (meestal onvoorspelbare) 

levenssituaties en uitdagingen. Ook 

voor het succesvol functioneren van 

teams en bedrijven is een bepaal-

de mate van Fellowship essentieel. 

Daarom vinden wij Fellowship te 

belangrijk om aan het toeval over te 

laten of het wel of niet ontstaat.' 

 

Intentional: pro-actief en 
helder
'Intentional Fellowship' is een manier 

van werken die doelbewust van Fel-

lowship en bovengenoemde kenmer-

ken uitgaat. Een manier van denken 

waarvan we hebben gemerkt dat 

deze betekenis geeft én winstgevend 

is. 'Intentional' betekent voor ons dat 

we pro-actief zijn en helder over wat 

ons beweegt. We verklaren telkens 

onze waarden en de verwezenlijking 

daarvan vormt de grondslag van 

ons Fellowship. Als je van oppervlak-

kige samenwerking wilt groeien 

naar 'Intentional Fellowship' dan moet 

het dienen van een hoger doel er 

onderdeel van zijn. Dat betekent dat 

we antwoord zoeken op de volgende 

vragen:

1.  Waar staan we echt voor en wat is 

belangrijk voor ons?

2.  Hoe kunnen we praktische voor-

delen bieden die mensen kunnen 

gebruiken en waarvan zij kunnen 

profiteren?

3.  Hoe kunnen we zeker stellen dat 

zij op hun beurt onze visie en dat-

gene wat wij doen ondersteunen?

Robert Dilts (r) 
Ian McDermott (l)

NLP & Fellowship

Welke toekomst wil door 
ons gecreëerd worden?

In oktober 2017 aanvaardde 
Robert Dilts onze uitno-
diging Fellow te zijn van 
de NVNLP. Hij steunt onze 
intenties om de besluitvor-
ming binnen de vereniging 
vergaand te democrati-
seren en onze statutaire 
doelstelling om via NLP bij 
te dragen aan ‘een wereld 
waar mensen bij willen 
horen’. Ook nodigde hij 
ons uit deel te nemen aan 
het Intentional Fellowship 
programma, waarover 
hij met Ian McDermott 
een artikel schreef in het 
NLP-Tijdschrift Rapport 
getiteld 'The Business of 
Fellowship'. Daaruit teken-
den we het volgende op.
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Voordelen van Fellowship?
Wat is dan de toegevoegde waarde 

van een dergelijk Fellowship? En in 

hoeverre is het ook zakelijk van be-

lang? Als antwoord op deze vragen 

benoemen de schrijvers als eerste 

de business payoff in hun eigen leven, 

want zowel Dilts als McDermott 

hebben beiden een succesvolle staat 

van dienst die ze aan Intentional Fel-

lowship toeschrijven. Het is voor hen 

een manier om uitvoerbare ideeën 

te genereren en uit te voeren en om 

nieuwe programma’s te ontwik-

kelen die ook voor andere mensen 

interessant kunnen zijn. Bovendien 

leent het zich om een nieuw platform 

uit te rollen; om een hefboom voor 

positieve verandering te creëren en 

om behoeftes voor nieuwe business 

opportunities te identificeren. Ten-

slotte helpt het om een patroon van 

duurzame innovatie te installeren. 

Al deze voordelen komen voort uit de 

mindset die ontstaat uit twee vragen:

1.  Wat vinden wij belangrijk?

2.  Hoe kunnen we dat van belang 

laten zijn voor anderen?

'We gebruiken diezelfde mindset 

wanneer we mensen of teams coa-

chen,' schrijven Dilts en McDermott. 

'Dus we vragen hen: 

-  Wat is belangrijk voor jou? 

-  Hoe kun jij dat van belang laten 

zijn voor andere mensen?'

'Verlicht' eigenbelang 
Deze twee vragen onthullen iets dat 

van fundamenteel belang is voor In-

tentional Fellowship: vergt zowel 'ik' als 

'wij'. Teveel focus op onszelf wordt al 

snel 'het draait om mij' zodat er geen 

gemeenschappelijke grond is voor 

het grotere 'wij'. Als we daarentegen 

niet persoonlijk betrokken zijn, is 

er geen passie en vermindert onze 

creativiteit, omdat we onze unici-

teit, persoonlijke ervaringen en kijk 

op de dingen er niet in betrekken. 

Teveel 'ik' of teveel 'wij' verstoort de 

balans tussen ego en ziel en verhin-

dert het ontstaan van een Fellowship. 

Een Fellowship ontstaat dus uit de 

integratie van 'ik' met 'wij' als beiden 

in dienst staan van iets groters. We 

hebben ontdekt dat dit vermogen 

tot 'verlicht' eigenbelang ten dienste 

van iets groters de cruciale succes-

factor is voor buitengewone teams en 

organisaties.'

Hoe vorm je 'Intentional 
Fellowship' en hoe houd je het 
in stand?
Voor Dilts en McDermott is intentio-

nal conversation de voornaamste bron 

van creativiteit.

'Onze regelmatig geplande ge-

sprekken zijn niet alleen maar 

convergent (gericht op een enkel 

onderwerp) en ook niet uitsluitend 

divergent (veel-omvattend en zonder 

structuur). Ze zijn eigenlijk zowel 

convergent als divergent, wat hen 

'emergent' (spontaan opkomend) 

maakt. Soms houden bepaalde op-

windende zaken onze aandacht vast. 

Die trekken we dan naar elkaar toe 

Een aardige metafoor voor ons soort gesprekken is 

het samenspel van twee improviserende musici.

Het vergt 
zowel 

‘ik’ als ‘wij’
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als gaswolkjes die langzaam maar 

zeker samensmelten tot een nieuwe 

planeet. En altijd groeit er uit zo’n 

convergentie iets onverwachts. 

Deze structuur is niet alleen een 

abstractie. We vinden elkaar op-

recht leuk en lachen veel samen. We 

hebben interesse in elkaar en elkaars 

privéleven en vertrouwen erop dat 

wat we ook bespreken op een of 

andere manier relevant zal zijn. (Ook 

al kan het soms best een tijd duren 

voordat we erachter komen hoe.)

We besteden altijd aandacht aan een 

zorgvuldige verslaglegging van onze 

conversatie; we laten als het ware 

voetafdrukken achter van onze voor-

gaande conversaties. Dit helpt ons 

regelmatig om een ruwe diamant te 

vinden, of een verborgen schat. En 

waar we ook over spreken, we zijn 

nooit alleen: we hebben altijd andere 

mensen in ons achterhoofd. Onze 

cliënten, bijvoorbeeld, maken altijd 

deel uit van het gesprek en er komt 

altijd een moment dat we in tweede 

positie gaan. Het komt steeds neer op 

de vraag: hoe kan dit nuttig zijn voor 

anderen?'

De fundamenten van het succes
'Wat er ook besproken wordt, onze 

gesprekken bewegen zich altijd rond 

de vier fundamentele vragen van 

Intentional Fellowship 

die ego en ziel 

samenweven: 

'Natuurlijk is ook deze aanpak niet 

altijd 100% succesvol,' aldus Dilts 

en McDermott. 'We hebben onze 

portie mislukkingen ook gehad. Het 

gebeurt vaak dat deze zaken later als-

nog waardevol blijken te zijn. Onze 

ervaring is dat niets van wat we cre-

eerden, ooit echt voor niets was. We 

brachten in praktijk wat de NLP-aan-

name zegt: Er bestaan geen fouten, er is 

alleen feedback.' In het kader staan de 

vijf belangrijke voorwaarden voor 

'Intentional Fellowship' weergegeven. n

Naschrift redactie: In mei 2018 
houden Dilts en McDermott een 
masterclass 'Catalizing the possi-
bilities of Intentional Fellowship' 
tijdens de 2018 NLP International 
Conference in London.
Dit artikel verscheen eerder in Rap-
port nr 56, het NLP tijdschrift van 
de ANLP en werd vrij vertaald door 
de redactie. 

 

NLP & Fellowship

De vijf voorwaarden van 
Intentional Fellowship

Een aardige metafoor voor ons soort 
gesprekken is het samenspel van twee 
improviserende musici. Er is een uitwis-
seling van ritme (niemand gaat te lang 
door) en ze spelen binnen creatieve 
beperkingen, zoals tijdsduur en maat. 
Wij hebben onze creatieve beperkingen 
als de vijf voorwaarden voor Intentio-
nal Fellowship geformuleerd:

Verbinding - Tijd vrijmaken: we praten 
bijna elke week en vinden deze door-
lopende afspraak wezenlijk voor onze 
generativiteit.

Openheid - De Waarheid spreken: we 
zijn eerlijk en openhartig over wat we 
denken en voelen.

Inclusie - Aanvaarden wat er is: er zijn 
goede en kwade dagen. We vinden alles 
even belangrijk.

Verantwoording en rekenschap - Ten 
uitvoer brengen: we maken wat we 
bespreken en we beslissen over de 
prioriteit en gaan het doen.

Levendigheid - Onze waarden naleven: 
onze gesprekken zijn altijd een uitdruk-
king van wie we zijn en wat belangrijk 
voor ons is.

Elk van deze voorwaarden heeft een 
ingebouwde TOTE. Op elk moment 
kunnen we onszelf simpelweg vragen: 
'Maken we tijd vrij? Spreken we de 
waarheid? Aanvaarden we wat er is? 
Voeren we uit? Leven we onze waarden 
na?'

1. Wat is de 
toekomst die 

door ons 
gecreëerd wil worden?

2. Wat ben ik 
bereid te riskeren 
en waar wil ik 
voor staan?

3. Wie kan ik onder-
steunen en gelukwen-
sen op hun reis en wie 

doen dat voor mij?

4. Hoe is wat we nu 
doen of bespreken 
nuttig voor onszelf 
en voor anderen?
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De citer
'Er was eens een goede en oprechte man die 

de weg naar geluk, de weg naar de waarheid, 

wilde vinden. Op een dag ging hij op bezoek 

bij een wijze oude man die, zo was hem verze-

kerd, de weg zou kunnen tonen naar wat hij 

zocht. De wijze oude man, die bij de ingang 

van zijn tent zat, ontving hem hartelijk. Nadat 

hij de zoeker een glas muntthee had aange-

boden, onthulde de wijze oude man hem on-

middellijk het geheim van de weg naar geluk 

en naar de waarheid. ‘Het is heel ver hier van-

daan, dat zeker’, zei hij, ‘maar je kunt het niet 

missen. Je komt bij een dorp dat ik jou zal be-

schrijven en midden in dat dorp vind je drie 

winkeltjes. Daar zal het geheim van het geluk 

en van de waarheid aan jou worden geopen-

baard.'

Het was inderdaad een hele lange weg. De 

zoeker passeerde veel dalen en stak veel ri-

vieren over. Uiteindelijk arriveerde hij bij het 

dorp en zijn hart zei hem: 'Dit is de plek. Ja, 

dit is de plek waarnaar je op zoek bent.' En ja 

hoor, daar, midden in het dorp, stonden drie 

winkeltjes. Maar toen hij er naar binnen ging, 

was hij diep teleurgesteld. In de eerste winkel 

vond hij alleen maar een paar rollen ijzer-

draad, in de tweede niets opwindender dan 

een paar stukken hout en in de derde alleen 

een paar vormeloze stukken metaal.

Uitgeput en ontmoedigd liet hij het dorp 

achter zich en vond op een kleine open plek 

in een bos, niet heel ver van het dorp verwij-

derd, een rustplaats voor de nacht. De nacht 

viel. De volle maan vulde de open plek met 

een zachte gloed. En net toen hij op het punt 

stond in slaap te vallen, hoorde de zoeker een 

prachtige melodie, afkomstig uit de richting 

van het dorp. Welk magisch instrument kon 

een dergelijke volmaakte harmonie voort-

brengen? 

Snel kwam hij overeind en liep in de richting 

van de muziek. Tot zijn grote verbazing ont-

dekte hij dat de hemelse muziek afkomstig 

was van een man die een citer bespeelde. En 

hij zag duidelijk dat de citer gemaakt was van 

het ijzerdraad, het hout en de stukjes metaal 

die hij eerder die dag zo had veracht toen hij 

ze te koop had gezien in de drie winkeltjes in 

het dorp. Op dat moment begreep hij dat ge-

luk de verbinding is van alles wat ons al gege-

ven is.’

Lieve Anneke,

Ik maakte de domme fout me vereerd te voe-

len door een zo passende thematiek, nota bene 

voor de doelgroep van voorzitter. En omdat ons 

onbewuste alles toch persoonlijk opvat, ben ik 

heerlijk met je meegereisd naar de winkeltjes 

toe. En aldaar nam mijn ervaring een andere 

wending, die ik graag met je wil delen.     

         Paul

De dialoog
Dolgelukkig over zoveel hulpbronnen, was 

hij dankbaar voor de route die hem gewezen 

was. Moe van de reis en vervuld van nieuwe 

moed, legde hij zijn hart en knapzak neer 

en keek rond waar hij terecht was gekomen. 

Hij raakte aan de praat met de winkeliers, 

die hier al generatie op generatie hun waren 

aanboden aan zoekers zoals hij. Hij aanvaard-

Een dialoog in metaforen
Elk verhaal kan opnieuw beginnen

Door:
Anneke Durlinger & 
Paul Flier

‘Dit is de plek. 
Maar toen hij 

er naar binnen 
ging, was hij diep 

teleurgesteld.’

Een nieuwsbrief voor ‘teamleiders en voorzitters’ over 
een training van Anneke Durlinger verraste Paul Flier 

met een prachtige metafoor getiteld De Citer. In de 
ervaring die de navertelling van dit oude volksverhaal 

teweegbracht, ontvouwde zich een nieuw verhaal. 
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NLP & Metaforen

de het aanbod om het schaarse brood en de 

soep te delen en terwijl ze zo samen aten en 

de stilte evenzeer waardeerden als het geluid 

van hun verschillende stemmen, kwamen 

er langzaamaan steeds meer mensen uit de 

schemering te voorschijn. Elk nam een kom 

soep uit de aarden pot die op het vuurtje 

warm gehouden werd, als een eeuwige bron 

uit een vroegere tijd. Hoeveel monden er ook 

gevoed werden, er leek geen einde aan te ko-

men. Ook het brood leek zich ongemerkt te 

vermeerderen. De mensen raakten verzadigd 

en de dialoog richtte zich op de huidige plek. 

Hij stelde vragen, zoveel als de dorpelingen 

konden verteren en gevoed door de antwoor-

den leek zijn nieuwsgierigheid eerder toe dan 

af te nemen, zoals ook de soep en het brood. 

Zo vernam hij dat het hier de laatste tijd rustig 

was en dat de dorpelingen dat spijtig vonden, 

omdat ze juist zo uitkeken naar de uitwisse-

ling met reizigers uit den vreemde. Hij voelde 

zich welkom. Toen werd het muisstil en een 

fragiele oude man verscheen, met een leven-

dige uitdrukking in zijn ogen. Waarschijnlijk 

de dorpsoudste. De zachte en tegelijk krach-

tige stem die na enige tijd de respectvolle 

stilte verbrak leek ergens diep van binnen te 

komen.

'Mensen kunnen vandaag de weg wellicht 

niet meer vinden, of zijn te druk met andere 

zaken? En misschien zijn die ook wel belang-

rijker.' Terwijl hij zweeg en zijn ogen liet spre-

ken, vertelden anderen dat sommigen wel 

kwamen, maar teleurgesteld waren omdat 

wat ze vonden niet overeen 

kwam met wat ze dachten 

nodig te hebben. Anderen 

waren vol ideeën maar 

ontbrak het aan tijd om 

goede intenties te materiali-

seren in de wereld van Maya, zo-

als ze het noemden. Er waren enthou-

siaste eenlingen, te trots om hulp te vragen, 

die uit vermoeide verbittering het pad de rug 

toe keerden. Weer anderen wachtten gedul-

dig langs de kant en maanden voorbijgangers 

hun weg te staken tot iedereen zover was de 

route gezamenlijk af te leggen. 

'Maar zij,' zo sprak de dorpsoudste, 'vergis-

sen zich in de natuur van deze weg.' Want de 

tijd van de stammen lag in het verleden en 

diende slechts als hulpbron voor toekomstige 

ontmoetingen. Het huidige pad is een indi-

viduele weg, waarvan je stukken samen kunt 

afleggen, doch nooit als groep volmaken. In 

de huidige tijd verliep heelwording door da-

den. 'De eenzaamheid die daarin schuilt, 

wordt beloond door de instemming van onze 

voorouders. Daarom dien je de toevallige ont-

moetingen te koesteren, omdat ze van boven-

af georkestreerd zijn,' mijmerde de dorpsoud-

ste zacht.

De volgende dag ontwaakte de reiziger uit een 

ongekend diepe slaap. De dag was nu daar 

en hij aanschouwde de verlaten winkeltjes. 

Daar had zich gisteren een ritueel ontvouwd 

dat voelde als thuiskomen. Voor zich op de 

grond trof hij een kom noten en bessen en 

een briefje. ‘Je bent welkom je weg te vervol-

gen.’ Dankbaar stak hij de bessen in zijn mond 

en genoot van de zure smaak van onrijp fruit. 

De noten stak hij op zak voor later en hij zette 

koers naar de winkeltjes. Hij wist in zijn hart 

wat hem te doen stond. Als leerling zou hij de 

kunst verwerven ijzer en hout te bewerken en 

de weg naar meesterschap voortzetten. Daar-

voor hoefde hij nergens naartoe: integendeel, 

alle aandacht was nu hier nodig.

wordt vervolgd...  n

‘Het huidige pad 
is een individuele 
weg. De eenzaam-
heid die daarin 
schuilt, wordt 
beloond…’

citer ofwel zither
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Lessen trekken uit wat voorbij 

is begint met accepteren wat er 

gebeurd is: de houdingen en 

gedragingen van jezelf en van 

anderen. Als je de mogelijkheden 

wil zien die nu voor jou liggen, is 

het vitaal om wat er hier en nu is, 

ook te accepteren. In de mate dat 

je daar niet in slaagt, ben je in 

een vorm van innerlijke weer-

stand of verzet, en dat gaat met 

veel energieverlies gepaard.

De oefening die ik hier voorstel, 

werd binnen een groep coaches 

die ik onlangs mocht begeleiden 

tegelijkertijd ‘diagnostisch en 

transformerend’ genoemd.  Wat 

ze daarmee bedoelden wordt 

duidelijk bij de uitleg hieronder.  

Dit zijn de positieve effecten die 

je van deze oefening kan ver-

wachten: 

1.  Je bewustzijn verhogen over 

de graad van verzet en weer-

stand die je hebt, algemeen 

en/of in een bepaalde situatie. 

2. Die weerstanden laten oplos-

sen, zodat je de situatie meer 

accepteert zoals ze is. 

3. Je bewust worden van de mate 

waarin je probleemgericht 

bent, algemeen of in een be-

paalde situatie.

4. Meer oplossingsgericht wor-

den.

5. De kwaliteit van volledige ac-

ceptatie combineren met 

 oplossingsgericht zijn.

Dit laatste is niet onbelangrijk. 

Veel mensen verwarren accep-

tatie (van jezelf, van anderen en 

van situaties) met je erbij neer-

leggen of ermee akkoord gaan. 

Door deze oefening laat je die 

misvattingen los uit je onderbe-

wuste. Je krijgt een gevoel van 

opluchting terwijl de – soms zeer 

oude lagen – van weerstand en 

verzet in jezelf beginnen op te 

lossen. 

De oefening laat je ook de voor-

delen ervaren van de combina-

tie van volledige acceptie met 

Een positieve herstart 
begint met maximale 

feedback uit het verleden
Een oefening met plaatsankers om acceptatie en visie te verbinden

Wellicht heb je het ook al eens meegemaakt: Je hebt een periode of 
een project achter de rug waarover je niet helemaal – of helemaal 
niet – tevreden bent. Of je wil aan iets nieuws beginnen, maar je 
voelt dat je nog met allerlei beperkende ideeën of emoties zit over 
het voorgaande. Voor een goede nieuwe start is het essentieel 
ons open te stellen voor de lessen die we kunnen trekken uit wat 
voorbij is, aldus NLP-trainer Joost Vanhove. In de loop van tien jaar 
ontwikkelde hij hiervoor een oefening die tegelijkertijd 'diagnos-
tisch en transformerend' werkt.

Door:
Joost Vanhove

 oefening
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NLP: Coaching & Toolkit

‘Hoe meer je een situatie accepteert, precies 
zoals ze is, hoe gemakkelijker je de kortste 
weg vindt om er iets aan veranderen.’

ACCEPTATIEVELD
 

Ik heb vrede met wat er is, ik aanvaard 

mezelf, anderen en situaties zoals ze zijn

 
3.   Ik aanvaard de wereld zoals ze is

 Ik heb vrede met de wereld  

 

2.  Ik aanvaard mijn omgeving en de 

anderen zoals ze zijn   

1.  Ik aanvaard mezelf zoals ik ben

 Ik heb vrede met mezelf

    

     

   

     

resoluut oplossingsgericht zijn. 

Een van mijn cliënten vatte deze 

oefening als volgt samen: Hoe 

meer je een situatie accepteert, 

precies zoals ze is, hoe gemakke-

lijker je de kortste weg vindt om 

er iets aan te veranderen.'

Aan de slag: voorbereiding
Kies voor deze oefening een 

plaats met twee vierkante meter 

vrije ruimte op de vloer. Verdeel 

deze ruimte verticaal in twee 

gelijke delen, bijvoorbeeld met 

een stuk touw, schilderstape of 

enkele pennen. Verder heb je 

negen A4’tjes nodig om de di-

verse plaatsankers te leggen. Het 

linkerveld, waarmee we eerst 

zullen werken, is het Acceptatie-

veld; het rechter het Visieveld. 

Elk veld heeft drie tredes, aan-

geduid met cijfers 1, 2 en 3, zoals 

weergegeven in het schema. 

Elke trede staat voor één aspect 

van acceptatie of visie. Boven de 

derde trede voorzie je ook nog 

een plaats voor de overkoepelen-

de benaming van de drie treden 

samen. 

Helemaal onderaan, in het 

verlengde van de scheidingslijn, 

voorzie je een neutrale plaats.

Voor elk van de tredes, voor de 

overkoepelende termen boven-

aan en voor de neutrale plaats 

neem je een A4-blad waar je de 

woorden opschrijft. In totaal 

negen plaatsankerfiches leg je op 

de grond volgens het patroon in 

het schema. Zorg ervoor dat er 

tussen de linkse rij bladen (het 

acceptatieveld) en de rechtse rij 

(het visieveld) ongeveer 60 cm 

ruimte is. Daartussen loopt de 

scheidingslijn.
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              VISIEVELD 
 

Ik weet wat ik wil en wat er nodig is en ik 

blijf mijn aandacht daarop richten 

     
3.  Ik weet wat het beste is voor alle 

betrokkenenen 

 ik blijf mijn aandacht daarop richten

 
2.  Ik weet wat ik nodig heb en ik blijf mijn 

aandacht daarop richten

 
1.  Ik weet wat ik wil en 

 ik blijf mijn aandacht daarop richten

 

     

     

   
Neutrale plaats



1. Verankering van acceptatie
Nu ben je klaar voor de oefening en begin-

nen we om in vier stappen de kwaliteit van 

acceptatie op een dieper niveau te veranke-

ren in jezelf. Begin vanaf de neutrale plaats.

A. Ga staan rechts naast blad 1 van het accep-

tatieveld. Je staat op de eerste trede maar 

niet op het vloeranker. Maak nu contact 

met een resource die past bij de woorden 

op het blad: denk aan een concrete situatie 

(uit het verleden of uit het heden) waarin 

je aanvankelijk verzet had tegen iets van 

jezelf (iets uiterlijks, een karaktertrek, etc.) 

dat je nadien hebt leren accepteren. Neem 

de tijd om een passende resource te laten 

opkomen en ga geassocieerd in het gevoel 

van ´jezelf accepteren zoals je bent .́ Zeg 

intussen enkele keren luidop een variant 

van de sleutelwoorden die ook op dat blad 

staan: 'Ik aanvaard mezelf zoals ik ben,' of 'Ik 

heb vrede met mezelf.' 

B. Ga daarna op de tweede trede van het 

acceptatieveld staan, opnieuw rechts 

van dat blad. Laat nu een tweede resource 

opkomen, liefst uit een andere context, 

waarin je iets uit je omgeving of iets van 

iemand anders eerst niet kon accepteren 

en nadien hebt leren accepteren. Bijvoor-

beeld iemands stem, een bepaald gedrag 

van iemand, etc. Ga niet op zoek naar 

grote dingen; de eenvoudige voorbeelden 

werken uitstekend voor deze oefening. 

C. Doe nadien hetzelfde op de derde trede: 

iets in jouw dorp of stad, iets in je land of 

in de wereld dat je eerst niet kon accepte-

ren en dat je nu wel kan accepteren: een 

bepaalde situatie, (de gedragingen of uit-

spraken van) een politicus, een beslissing 

van de overheid, etc.

D. Tenslotte ga je helemaal bovenaan het 

acceptatieveld staan en voel je hoe het is, 

terwijl je denkt aan de 3 voorbeelden, om 

steeds meer mensen en situaties te accep-

teren zoals ze zijn. Spreek ook hier de sleu-

telwoorden uit: 'Ik heb vrede met wat er is.'

2. Verankering van visiegerichtheid
Ga terug naar de neutrale plaats om op ver-

gelijkbare wijze de kwaliteit van visiegericht-

heid in jezelf te verankeren. Ga daarvoor links 

van blad 1 in het visieveld staan, nadien links 

van blad 2, blad 3 en uiteindelijk ook boven-

aan. Je neemt achtereenvolgens een situatie 

waarin je duidelijk wist wat je wilde, wist wat 

je nodig had en wist wat voor alle betrokke-

nen het beste was. Kies telkens een situatie 

waarin je ook jouw aandacht bleef richten 

op de resultaten. Gebruik situaties uit drie 

verschillende contexten, bij voorkeur uit het 

dagelijkse leven. Bijvoorbeeld: een ei bakken. 

Bijna iedereen die een ei bakt weet heel goed 

wat hij wil en is enkel bezig met het slagen 

van het bakken van het ei. Bijna niemand is 

bezig met de mogelijke problemen die zich 

kunnen voordoen, zoals het ei dat verkeerd 

zou kunnen breken en van het aanrecht 

lopen…

 oefening
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NLP & Bewustwording

3. Beide kwaliteiten verbinden
En nu komt het leuke. Je gaat weer rechts van 

de laagste trede van de acceptatie-as staan, je 

denkt aan de resource die hoort bij de eerste 

trede en je herhaalt luidop de sleutelwoor-

den. Vervolgens doe je een klein stapje naar 

rechts, zodat je naast blad 1 van de visie-as 

staat. Je leeft je weer in in die resource en je 

zegt de bijhorende woorden. Dan ga je in een 

lichte spreidstand staan en je zegt luidop een 

combinatie van de 2 sleutelzinnen, zoals: 'Ik 

accepteer mezelf zoals ik ben én ik richt mij op 

mijn doelen.' Je kan daarbij je gewicht afwis-

selend laten rusten op je rechter- en op je 

linkerbeen. Daarna kan je het gewicht van 

je lichaam gelijk verdelen over beide benen, 

terwijl je een combinatie van beide sleutel-

zinnen zegt. Vervolgens doe je hetzelfde bij 

de tweede en bij de derde trede. Je kan daar-

bij kiezen of je rechts of links begint. Om te 

eindigen ga je ook helemaal boven staan. Op 

die plaats brengt jouw onderbewuste de zes 

ervaringen samen, terwijl je zegt: 'Ik aanvaard 

wat er is én ik blijf mijn aandacht richten op mijn 

doelen.'

Dikwijls voel je in jouw lichaam een ver-

schuiving terwijl je deze oefening doet. Jouw 

onderbewuste wist de oude overtuigingen 

uit, die acceptatie en doelgericht zijn in een 

of-of relatie geplaatst hadden.

 

Toepassen op een concrete situatie?
Wanneer je deze oefening minstens een-

maal gedaan hebt, kan je het direct daarna 

gebruiken voor stap 4: een concrete (pro-

bleem-)situatie waarin je meer acceptatie zou 

willen én doelgerichter zou willen zijn. Na 

ruim dertig jaar NLP-training en -coaching, 

is mijn ervaring dat vrijwel iedereen gebaat 

is bij een hoger niveau van acceptatie en 

visiegerichtheid, zeker in situaties die we als 

moeilijk ervaren. 

4. Werken met een concrete 
(probleem-)situatie
Steeds wanneer je later een nieuwe context 

wilt aanpakken, is het goed om eerst nog 

eens kort de voorgaande stappen te doorlo-

pen, eventueel met nieuwe resource-situaties.

Het verschil met de vorige oefening is dat 

je nu, telkens wanneer je op een bepaalde 

plaats staat, de gedachte aan de verschillen-

de inmiddels geankerde resource-situaties 

loslaat, en telkens denkt aan die ene con-

text of situatie die je bij het begin van de 

oefening gekozen hebt.  

Je spreekt de woorden uit die horen bij 

het plaatsanker waar je staat en voegt 

er enkele woorden aan toe die te 

maken hebben met jouw situatie. Bij-

voorbeeld: 'Ik aanvaard mezelf zoals ik 

ben in de relatie met mijn collega Frank' 

of  'Ik weet wat ik nodig en ik houd mijn 

focus daarop betreffende mijn relatie 

met Frank.'

Wanneer het uitspreken van die 

desired state te ver weg lijkt of als 

een leugen klinkt, experimen-

teer dan met een overgangszin, zoals: 

'Ik ben bereid om…' ,'Ik stel me ervoor open om…' 

of 'Ik laat toe dat…'. 

Accepteren wat er is gecombineerd met 

visie-gerichtheid, is de sleutel om maximale 

feedback uit het verleden te combineren met 

een positieve, nieuwe start. n

Joost Vanhove is NLP-trainer en ontwikke-
laar van het PAVA-bewustzijnsmodel, waar 
deze oefening van afgeleid is en waarover-
de vorige INZICHT nr 66 eerder berichtte.  
www.PAVAbewustzijnsmodel.com. 

Speciaal voor leden van de NVNLP biedt 
Joost een training tegen een sterk geredu-
ceerd tarief (zie advertentie binnenzijde 
voorkant)
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Het geluk van de kiezer
Het geluk van de kiezer

in congruentie met het gekozene,
de rust van ijzervijlsel

in de krachtlijn van een magnetisch veld – 
de geborgenheid 

in de rustende harmonie
van een bewustzijn, ontdaan van alle inhoud – 

dat geluk is hier nu,
in het eeuwige kosmische ogenblik.

Een geluk dat in je ligt, maar niet van jou is.
Dag Hammerskjöld, Merkstenen, 1950

Dag Hammerskjöld

Heelwording verloopt 
tegenwoordig via daden
Geluk dat in je ligt, maar niet van jou is
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NLP: Leiderschap & Poëzie

De roeping op een heldenreis
De Zweedse diplomaat, econoom en schrij-

ver Dag Hammarskjöld was van 1953 tot 18 

september 1961 de tweede secretaris-generaal 

van de Verenigde Naties. De totaal onver-

wachte uitnodiging in zijn 48e levensjaar 

voor het hoogste ambt als internationaal vre-

destichter beschouwde hij als een roeping. In 

meerdere opzichten was Hammarskjöld een 

held te noemen. Hij is van grote betekenis 

geweest voor de internationale gemeenschap 

omdat hij sterk op zijn eigen morele kompas 

vertrouwde op weg naar oplossingen voor de 

vele conflicten van die tijd. Nog geen maand 

na het schrijven van het tweede fragment op 

deze bladzijde kwam hij bij een nog altijd met 

mysterie omgeven vliegtuigongeluk om het 

leven. 

'De langste reis is de reis naar binnen'
Na Hammarskjölds dood vond men in zijn 

appartement een dagboek met diepzinnige 

tekstfragmenten en gedichten, die onder de 

titel 'Merkstenen' gepubliceerd en beroemd 

werden. Hierin werd een onbekende, maar 

minstens zo inspirerende werkelijkheid 

van deze grote mens zichtbaar: hij bleek er 

een compleet tweede leven als mysticus op 

nagehouden te hebben. In tegenstelling tot 

veel andere mystici koos hij vanuit over-

tuiging voor maatschappelijk engagement, 

omdat 'de weg naar heiliging tegenwoordig 

verloopt via daden'. Heiliging betekent heel 

worden. Terwijl hij in de buitenwereld op het 

hoogste niveau met de machtigen der aarde 

op voet van gelijkheid verkeerde en zo vrede 

probeerde te brengen, zocht hij in uiterste 

eenzaamheid naar de ultieme geestelijke 

eenwording en volkomen innerlijke vrede. 

Uit zijn laatste woorden lijkt het of hij die ook 

vond, vlak voor zijn dood. n

Redactie

Is het een nieuw land?

Is het een nieuw land,

in een andere werkelijkheid

dan die van de dag?

Of heb ik daar geleefd

vóór de dag?

Ontwaakte,

Een gewone ochtend met grijs licht

Weerkaatst van de straat,

Ontwaakte  

Uit de donkerblauwe nacht

Boven de boomgrens

Met het schijnsel van de maandag op de heide

En de bergkam in de schaduw.

Dacht

Aan andere dromen,

Dacht

Aan hetzelfde bergland;

Tweemaal was ik op de kammen,

Woonde ik bij het binnenste meer

En volgde ik de stroom

Naar de bronnen.

De seizoenen wisselden

En het licht

En het weer

En het uur.

Maar dit is hetzelfde land 

en ik begin de kaart te kennen

en de windstreken.

Dag Hammerskjöld, 

Merkstenen, 24-8-1961

Wat bewoog een van de grootste vredestichters op het interna-
tionale toneel? Hoe hield hij zich staande in een verdeelde we-
reld van macht en grote politieke belangen? En hoe slaagde hij 
erin de daad bij het woord te voegen en werkelijke successen te 
boeken?Het antwoord kwam pas na zijn dood, toen bleek dat Dag 
Hammerskjöld er een tweede leven als mysticus op na had gehou-
den. De inspiratie die hij ontving is meer dan vijftig jaar na zijn 
dood nog springlevend.

Bronnen:

Merkstenen, 

Dag Hammarskjöld, 1963

De langste reis is de reis naar 

binnen – Het politiek mystieke 

leven van Dag Hammarskjöld, 

Jurjen Beumer, 1997
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Tegen ons veertigste levensjaar 

worden we uitgedaagd te kiezen voor 

meer authenticiteit. Een leven waar-

in we uitdrukken wie we zelf zijn, in 

plaats van een reproductie van onze 

opvoeding. Waarin we de maat-

schappelijk conventie voorbij durven 

gaan om onze eigen bijdrage te leve-

ren. Het leven is immers als een be-

devaart, waarvan het 'eindpunt' onze 

hogere bestemming is: zelfrealisatie. 

Het proces dat daarheen leidt heet 

meesterschap: een glijdende schaal 

van groeiend bewustzijn en aan-

wezigheid. Het betekent dat we – op 

steeds diepere niveaus – verantwoor-

delijkheid nemen voor de kwaliteit 

van ons leven en onze ontplooiing.

Meesterschap of slachtoffer
Meesterschap, vanuit een egostand-

punt, is een resultaat dat bereikt 

moet worden. Meesterschap kan 

echter slechts beginnen in de mate 

waarin we in staat zijn gehechtheid 

aan resultaten los te laten. Het accent 

ligt op het proces, niet op het re-

sultaat. Als het proces goed vervuld 

wordt, volgen de resultaten. Het 

betekent dat we definitief elk slacht-

offerbewustzijn achter ons moeten 

laten en als spirituele krijgers het 

leven in moeten stappen. 

Vruchten voor de maatschappij
Onszelf ontplooien is bovendien 

bijdragen aan de groei van het ge-

heel. In een gezonde maatschappij 

krijgen we van de gemeenschap de 

juiste mogelijkheden tot groei en 

ontwikkeling. Maar net als een boom 

die groeit, hebben ook wij na een 

zekere periode geen ondersteuning 

meer nodig en moeten we zelf verder 

groeien. Zwaar weer en tegenwind 

zijn nodig om ons te dwingen onze 

kracht te ontplooien, zowel fysiek, als 

emotioneel, mentaal en spiritueel. 

We krijgen stevige wortels, nodig om 

te kunnen bloeien en vrucht te dra-

gen. De schoonheid van de bloesem 

is voor de anderen, de omgeving, 

niet voor de boom zelf. De vruch-

ten zijn weer voor de aarde, voor de 

maatschappij, opdat die op basis van 

deze vruchten zelf ook weer verder 

kan groeien ten bate van iedereen.

Het begin van een nieuwe cyclus?
De pelgrimstocht van persoonlijk meesterschap

Door:
Eric Schneider

Opnieuw beginnen herbergt de belofte van vooruitgang en ontwikkeling 
naar een nieuw stadium of in elk geval een stapje verder op de beoogde 
weg. NLP-trainer, psycholoog en filosoof Eric Schneider herinnert ons aan 
de cycliciteit in alles wat vooruitgaat. Verlangen we ernaar te leren van 
het verleden en verder te evolueren, dan is groei in bewustzijn het enige 
dat telt. De pelgrimsstaf is een van de hulpmiddelen die ons terzijde staan.
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Alles is cyclisch
Alles binnen de ervaringscontext 

van onze menselijke ervaring en evo-

lutie is cyclisch. Alles werkt als het 

ware als een boemerang. Voorbeel-

den zijn er te over: morgen – mid-

dag – avond – nacht, lente – zomer 

– hefst – winter, hergeboorte – jeugd 

– volwassenheid – ouderdom – ster-

ven enzovoort. Heel ons bestaan is 

gevat in cycli, met een begin, een 

groei, een hoogtepunt, een verval, 

en een einde dat het begin is van een 

nieuwe cyclus. Wanneer we op het 

einde winst hebben behaald, zijn we 

erop vooruit gegaan. Dan begint de 

nieuwe cyclus, op een nieuw niveau, 

gebruikmakend van de winst van de 

vorige. Op die manier is er vooruit-

gang. 

Twee soorten vooruitgang
Er zijn twee soorten van vooruit-

gang: kwantitatieve en kwalitatieve. 

De eerste speelt zich af op het vlak 

van 'hebben', de tweede op het vlak 

van 'zijn'. De eerste leidt tot accumu-

latie: meer en meer en meer spullen 

en kennis. Maar alles wat we hebben, 

kunnen en zullen we ooit verliezen. 

Uiteindelijk bestaat er op dat vlak 

geen groei of vooruitgang, maar 

slechts verandering. Doordat we in 

een wereld leven die de kwantitatie-

ve sfeer verafgoodt, kunnen we al-

leen maar achter verandering blijven 

aanhollen, hopend onze problemen 

op te lossen, terwijl we er tegelijker-

tijd alleen maar meer creëren. 

Evolutie is groei in bewustzijn
We gaan er altijd maar op 'vooruit' 

en in die arrogante mythe van de 

eeuwige 'vooruitgang' verliezen we 

de cycliciteit uit het oog, alsof we als 

enigen in de kosmos daar niet aan 

onderhevig zouden zijn. Alleen op 

kwalitatief vlak kan er sprake zijn van 

evolutie. Alles wat we op het terrein 

van 'zijn' in ons leven hebben ont-

wikkeld, kunnen we nooit verliezen 

en nemen we als blijvende winst mee 

in een volgende cyclus. Er bestaat al-

leen evolutie op het vlak van bewust-

zijn, in de mate dat in het bewustzijn 

geïnvesteerd wordt. Evolutie is groei 

in bewustzijn. De hele rest is illusie 

en maskerade. Maatschappijen en 

culturen gaan ten onder wanneer de 

investering in bewustzijn stopt en 

kwantiteit in de vorm van informa-

tie, macht en materie in het centrum 

komt te staan. Zolang bewustzijn de 

basis is, is elke nieuwe cyclus een 

opbouw op de vorige. n

Eric Schneider is o.a. 
NLP-trainer en filosoof

Vanuit het idee ‘delen is ademen’ is deze tekst zonder 

toestemming overgenomen en bewerkt uit: Het Sluiten van 

de Cirkel, Eric Schneider (2005)

Op de weg van meesterschap kunnen we 
gebruik maken van de pelgrimsstaf, die uit 
droog hout wordt gemaakt van een kale 
boom. De kale boom symboliseert de bewust-
wording aan het begin van de reis. Zoals de 
bloeiende vruchtdragende boom het einde 
betekent. Het is een kale boom, zoals in de 
winter. De boom is niet dood, en weet dat diep 
in zijn wortels zijn levenskracht opgeslagen 
ligt, klaar voor de volgende bloei. Het leven 
zit helemaal binnenin opgeslagen, is volledig 
geïnternaliseerd.

Dit symboliseert dat aan het begin van de 
weg een terugkeer in onszelf nodig is. Een be-
wustwording dat het goddelijke leven diep in 
onszelf besloten ligt. De pelgrim beseft dat hij 
leven opnieuw naar boven moet laten komen. 
Een kale boom betekent ook nederigheid. 
We zijn ontdaan van alle uiterlijkheden, we 

kunnen ons nergens meer aan vastklampen 
omdat we tot het besef zijn gekomen dat 
het niet om uiterlijkheden gaat. Alleen het 
besef van de goddelijke aanwezigheid diep in 
onszelf is onze houvast. De gehele rest laat 
verstek gaan.
Veel religies zeggen dat God verborgen is 
in de bomen. Zelfs het oude middeleeuwse 
Christendom zegt dat Christus zich in het hout 
bevindt. Daarom moeten we ervoor zorgen 
dat we aan het begin van de weg uit het 
goede hout gesneden zijn. Hout dat droog is, 
maar niet dood. De pelgrimsstaf kan, eenmaal 
geplant, opnieuw blad voortbrengen.

Er zijn dus geen speciale ervaringen, geen 
vreemde visioenen, geen geweldige inzichten, 
maar een herkennen van onze potentialiteit 
in alle nederigheid. Wij zijn de koning die 
in de winter de steriele en uiterlijke rijk-

dom van zijn paleis achter zich laat en, zijn 
pelgrimsstaf opnemend, naar de wijzen in het 
woud trekt. Wanneer hij dan als geïnitieerde 
terugkomt, het kwade (of de illusie) overwon-
nen heeft, en als wijze wederom op de troon 
zit, komt heel de natuur opnieuw tot bloei en 
wordt de wereld gesacraliseerd. 

De pelgrimsstaf en het begin van de weg

NLP & Evolutie van bewustzijn
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‘Als iets 
niet werkt, 

                                    doe dan   
iets anders’
Bespiegeling op kwaliteit 

bij een koerswijziging

'zodat je 
uiteindelijk 
toch terechtkomt 
bij je doel: 
een mooi en 
goed schip'

  column
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Met dit oog kijkend zie ik dat de NVNLP in 

haar streven naar het goede, zichzelf onder-

weg lijkt te zijn kwijtgeraakt. Voor verlokkin-

gen van geld en (valse) erkenning werden 

klanten ingeruild voor cashflow van spon-

sors. De NVNLP veranderde geruisloos in 

een informele Stichting Belangenbehartiging 

NLP Instituten (SBNLPI). Hoe kon dit zover 

komen? En hoe komen we hier weer uit?

Een samenvatting
In 1986 wil de NVNLP als vereniging van 

NLP-professionals de ontwikkeling onder-

steunen van zowel NLP als NLP-beoefenaars. 

Statutair zijn er interne en externe klanten. 

Intern zijn er de leden die NLP-kennis en 

vaardigheden willen ontwikkelen en uitwis-

selen. Extern alle mensen en instanties die 

met NLP hun werk beter kunnen 

doen. Tot begin jaren '90 functi-

oneerde het ook zo. Het was een 

fijne collegiale club.

Vanaf 1996 begint een transfor-

matie, gek genoeg vanuit het 

oprechte streven naar kwali-

teitsborging van NLP-opleidin-

gen. Er wordt eerst een officiële 

kwaliteitscommissie gevormd 

om nieuwe instituten te toetsen 

aan vastgestelde curricula. Maar 

al snel raakt het kwaliteitsdossier 

ondergesneeuwd door commer-

ciële instituutsbelangen. Wat in 

1999 begint onder de naam Ronde 

Tafel Conferentie (RTC) als infor-

meel communicatiekanaal met 

aangesloten instituten, wordt al snel een be-

talend (!) adviesorgaan voor het bestuur. Geld 

is altijd welkom en met dat argument wordt 

ook de kwaliteitscommissie en de toetsing 

in de pauzestand gezet. De strategie werkt: 

het aantal betalende instituten stijgt snel van 

dertig tot boven de zeventig. Verdere kwali-

teitsdiscussies binnen de RTC sneuvelen door 

meerderheidsbelangen die instemmen met 

de status quo.

Als in 2006 niet de ALV maar de RTC besluit 

over een nieuw curriculum, is de status van 

de RTC als voornaamste klantengroep een 

feit. Door het gegroeide uitgavenpatroon is 

de vereniging nu geheel afhankelijk van deze 

inkomsten uit sponsoring. In 2011 heft het 

bestuur de ALV eenzijdig op en daarmee elke 

toetsing van beleid en geldstromen. Statutai-

re NVNLP-leden zijn tot 'donateurs' verwor-

den en de uitstroom van leden begint. In 2017 

is reeds 40% vertrokken wanneer een Deus 

ex Machina het stopje uit het bad trekt en al-

les open en droog komt te liggen. Verwarring 

alom: plots een nieuw bestuur.

En dan volgt een voorspelbaar initiatief: 'La-

ten we beginnen met een kwaliteitsdiscussie 

voor opleidingen…' De derde keer. En in der-

tig jaar tijd heeft de NVNLP bij haar streven 

naar opleidingskwaliteit en professionele 

standaarden geen merkbaar positief resultaat 

geboekt. Terwijl een NLP-werkvoorwaarde 

toch zo duidelijk stelt: 'Als iets niet werkt, doe 

dan iets anders'.

Conclusie
Voor een nieuw kwaliteitsinitiatief is draag-

vlak nodig. Daarvoor zullen we de NVNLP 

moeten zien als een vereniging van NLP-pro-

fessionals en ons opnieuw verbinden met de 

oorspronkelijke statutaire doelen en klanten. 

Pas daarna heeft het zin en kans op resultaat. 

'Structure follows strategy' heet dit in de 

organisatieleer.

Hans Dalhuijsen is NLP-trainer, scheeps-
bouwkundig ingenieur en lid van de 
Kwaliteitscommissie

Het thema van deze INZICHT is 'opnieuw beginnen'. Dit 
vooronderstelt dat iets onherstelbaar fout is gegaan 
en dat het afgelegde traject 'over' moet. In de scheeps-
bouw leerde ik, dat als je halverwege het bouwproces 
verkeerd uitkomt, alles afbreken en opnieuw beginnen 
voor je bedrijf geen optie is. Wat je wel doet is met je 
hulpbronnen hier en daar wat bijstellen, zodat je uit-
eindelijk toch terechtkomt bij je doel: een mooi en goed 
schip waar de klant blij mee is.

Door:
Hans Dalhuijsen



Dat de effectiviteit van hulpverleners 

en behandelingen varieert is natuur-

lijk duidelijk. Minder duidelijk is wat 

er nou precies zorgt voor meer of 

minder kwaliteit. In de begintijd van 

NLP, in 1974, lanceerde psycholoog 

David F. Ricks de term ‘supershrinks’ 

om de effectiviteit van therapie te be-

studeren. Hij richtte zich eerst op de 

langetermijneffecten van therapie bij 

‘ernstig gestoorde’ pubers. Toen hij 

dezelfde mensen later in hun leven 

opnieuw onderzocht, ontdekte Ricks 

dat de groep die behandeld was door 

één specifieke zorgverlener het veel 

beter deed dan de rest. Ook bleek 

dat jongens die behandeld waren 

door wat hij 'pseudoshrinks' noem-

de, alarmerend slecht aangepaste 

volwassenen waren geworden. Ricks' 

publicatie was in feite een oproep om 

excellente therapeuten te modelle-

ren op zoek naar effectiviteitsverbe-

tering.

Geen vooruitgang?
Merkwaardigerwijs is er sindsdien 

vrijwel niets ondernomen in het 

onderzoek naar supershrinks en ps-

eudoshrinks. In plaats daarvan ging 

vrijwel alle beschikbare tijd, ener-

gie, geld en professionele aandacht 

naar het identificeren van effectieve 

therapieën. 

Zoeken naar een betrouwbare inter-

ventie voor een specifiek probleem 

lijkt volkomen logisch. Maar het 

bewijs is inmiddels onweerlegbaar 

geleverd: wíe een therapeutische be-

handeling uitvoert is veel belangrij-

ker, dan wát de behandeling precies 

is.[1] Bovendien, zo stelde Miller in 

2011, is het tijd onder ogen te zien dat 

er geen enkele meetbare vooruitgang 

in de effectiviteit van psychotherapie 

is geweest in de afgelopen 30 jaar! De 

gangbare methoden om verbeterin-

gen tot stand te brengen in wat we 

doen hebben gefaald. 

Kwaliteitsverbetering 
draait om feedback
Opnieuw leren van therapeutisch excellentie

In het internationale NLP-veld heerst sinds Alicante een constructieve stemming om de definities en 
grenzen van NLP opnieuw vast te stellen (p. 16). Ook binnen de NVNLP zijn we aan het verkennen hoe 
we opnieuw invulling willen geven aan de statutaire doelstelling om de effectiviteit van de NLP-beoe-
fening te bevorderen. Ondanks de  zorgvuldig opgestelde kwaliteitscriteria uit het verleden kunnen er 
vraagtekens gezet worden bij de daadwerkelijk geboekte vooruitgang (p. 16). Tijd om ons opnieuw de 
vraag te stellen: wat is een haalbare route naar kwaliteitsverbetering binnen ons NLP-veld? De overtui-
gende onderzoeken van Scott Miller en zijn collega’s naar sleutelfactoren van excellente therapeuten 
of 'supershrinks', lijken daar goede handvatten voor aan te reiken.

Gemodelleerd van: 
Scott Miller (en o.a. Sparks & 
Duncan)
Vertaald en bewerkt door: 
Paul Flier

Scott D. Miller, Ph.D. is verbonden aan het Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC) en 
het International Center for Clinical Excellence. Miller schrijft:

De NVNLP wil kwaliteit bevorderen, maar 
hoe? Door opnieuw te leren van de succes-
factoren achter individuele therapeutische 
excellentie: 

1. continu feedback van cliënten 
2. doorlopende doelbewuste oefening 
3. stimulerende professionele gemeenschap
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Zie 

ook 

het 

kader: 

Stilstand 

in Wonder-

land.  

Verstrekken-
de gevolgen 
voor training
Aldus staat de be-

langrijkste vraag na veertig 

jaar nog altijd overeind: hoe 

doen supershrinks, die zo 

uiteenlopend kunnen zijn als 

Dawn en Gordon in de metafoor, 

wat ze doen? Worden ze gevormd of 

zo geboren? Hebben ze een geheim 

ontdekt of is het slechts een toeval? 

Het beantwoorden van die vragen is 

essentieel. Want stel dat hun talenten 

overdraagbaar blijken, dan heeft dat 

verstrekkende gevolgen voor zowel 

training, certificering als de dienst-

verlening zelf. 

Gefascineerd door deze vragen zoe-

ken Scott Miller en collega’s vanuit 

het Institute for the Study of Thera-

peutic Change (ISTC) al jaren naar 

de bron van 'klinische excellentie' 

samen met een internationaal gezel-

schap van clinici, onderzoekers en 

onderwijzers. 

Succesvol verbeteren
De grootschalige en wereldwijd 

opgezette onderzoeken van het ISTC 

op diverse terreinen van de gezond-

heidszorg, bevestigden steeds weer 

wat 

in het 

be-

drijfsle-

ven onder 

de noemer 

van kwali-

teitsdenken 

allang wordt toe-

gepast: dat de eer-

ste stap in het verbete-

ren van resultaten ligt in 

het vaststellen van het uitgangspunt: 

de baseline performance. Dit is een 

Miller haalde zijn inspiratie uit het 
werk van dé expert op het gebied van 
experts, de Zweedse psycholoog Karl 
Anders Ericsson. Deze stelde onomsto-
telijk vast dat gebrek aan natuurtalent 
irrelevant is voor het bereiken van 
de top. Wat wel doorslaggevend is? 
Simpel: deze mensen werken gewoon 
harder en doelgerichter aan het 
verbeteren van hun prestaties dan 
anderen. Alleen ervaring creëert geen 
expertise, stelde Ericsson vast. Het 
gaat erom hoeveel tijd wordt gewijd 
aan verbeteren, aan het behalen van 
doelen net boven je huidige niveau. 
Rechtstreekse feedback is daarbij 
het cruciale ingrediënt. Bij excellente 
artsen bleek bijvoorbeeld dat zij altijd 
een follow-up doen. Ze willen weten 
of hun diagnose en behandeling juist 
zijn. Daardoor begrijpen ze wanneer 
en hoe ze vooruit gaan. 

Om de drukke professionals hierbij 
te ondersteunen, ontwikkelde het 
Institute for the Study of Therapeutic 
Change een web-based systeem om 
doelbewuste oefening te faciliteren. 
Op www.myoutcomes.com kunnen 
klinisch therapeuten hun resultaten 
bijhouden, hun basisniveau vaststel-
len en hun prestaties vergelijken met 
nationale normen. Het systeem signa-
leert ook wanneer een cliënt het risico 
loopt op achteruitgang of afhaken. 
Het lijkt logisch de aanpak van Miller 
en zijn team, dat zo’n grote impact 
heeft op de leercurve en effectiviteit 
van therapeuten, te modelleren voor 
het bevorderen van de kwaliteit van 
onze NLP-beoefening. 

Alleen ervaring 
creëert geen 
expertise

lees verder op p. 86



Dawn was een van de therapeuten 
binnen het centrum en leidde het 
verzet tegen wat zij beschouwde 
als ‘insectenmoord’. In een wereld 
gekant tegen insecten was zij hun 
enige bondgenoot. Om ze te red-
den, deelde ze potten uit waarmee 
ze buiten vrijgelaten konden wor-
den. Dawns eerbied voor de kleine 
diertjes verraste eigenlijk niemand. 
Wie haar kende, zag haar als 
exponent van de Summer of Love, 
met haar volkswagenbusje, tie-dye 
jurken en Birkenstocksandalen. Het 
gerucht ging zelfs dat ze verwekt 
was op Esalen*.

Ondanks haar excentrieke gedrag, 
toonde praktijkonderzoek aan 
dat ze de beste therapeut van het 
centrum was. Ze gebruikten een 
gestandaardiseerde meetmethode 
om de vooruitgang van een cliënt 
na elke sessie te bepalen. Dawns 
prestatie was indrukwekkend: ze-
ven jaar op rij de beste. Bovendien 
bleken algemene factoren bij haar 

geen rol te spelen, zoals leeftijd, 
diagnose of behandelingshistorie 
van de cliënt, of haar eigen leeftijd, 
training, licentiestatus en ervaring.

Een groter verschil met therapeut 
Gordon was nauwelijks denkbaar. 
Aardsconservatief en blakend 
van zelfvertrouwen, had hij een 
bloeiende privékliniek opgebouwd 
terwijl de meeste collega’s nauwe-
lijks konden rondkomen. Sommigen 
probeerden iets van zijn geheim 
te ontdekken; anderen praatten 
liever achter zijn rug: 'Profits talk, 
patients walk'. De algemene kritiek 
was dat het hem alleen om de cen-
ten ging. Maar de critici konden er 
niet verder naast zitten. Zijn cliën-
ten beschouwden hem als zorg-
zaam en betrokken en zijn resulta-
ten stegen ver boven die van zijn 
critici uit. Dezelfde maatstaven die 
Dawns reputatie als supershrink 
bevestigde, plaatsten ook Gordon 
in de top-25% van onderzochte 
psychotherapeuten in de VS.

Metafoor: 
Een kijkje in de keuken van 
Supershrink Dawn

Zolang men zich kon herinneren, zorgde de boisea trivittatus elke lente voor overlast 

in een geestelijk gezondheidscentrum in het Amerikaanse Midwesten. Deze mooi 

gekleurde wants bijt of prikt weliswaar niet, maar laat op gordijnen en tapijten een 

oranje kleurstof achter. Sla je hem dood, dan komt een zeer onaangename geur vrij. 

Reden genoeg om professionele ongediertebestrijding in te schakelen. Voor de enkele 

beestjes die daaraan wisten te ontsnappen, lagen overal tissues klaar om ze alsnog op 

te ruimen. Het was een jaarlijks terugkerende irritatie waar iedereen zich uit nood-

zaak bij neerlegde, met één opvallende uitzondering: Dawn.

'De critici konden er niet 
verder naast zitten'

Door:
Scott Miller

84 I N z i c ht  No 67  |  L e nt e 2 0 1 8



SUPERSHRINK 
De term supershrink werd in 
1974 bedacht door David Ricks 
om therapeuten  te beschrij-
ven die met kop en schouders 
uitsteken boven de rest. Zoals 
verderop wordt beschreven, 
blijken supershrinks als Dawn 
en Gordon een uitstekend en uit-
zonderlijk vermogen te hebben 
om feedback te gebruiken. De 
manier waarop Dawn dit van na-
ture deed, blijkt representatief 
voor de experts in het veld.

Een vlekkeloos verlopen 
sessie…
De cliënt was een wat oudere man 
en Dawns sessie was zoals gewoon-
lijk vlekkeloos verlopen. Daar wa-
ren de toeschouwers het tenminste 
over eens. De therapiesessie werd 
namelijk van achter een spiegel ge-
observeerd door enkele van Dawns 
collega’s en Millers onderzoekers. 
Dawn gaf haar cliënt het feedback-
formulier en zei:

'Dit is de meter waar ik over vertel-
de. Het is voor mij een manier om 
feedback te krijgen over wat we 
vandaag gedaan hebben.' De man 
vulde het in en gaf het terug. 
'Oh, wow,' merkte ze op, 'je hebt me 
de hoogst mogelijke score gegeven.'  
Daarop begon iedereen achter de 
spiegel op te staan, in de verwach-
ting dat de sessie nu ten einde was. 
Ook de cliënt maakte aanstalten 
om met Dawn op te staan, maar in 
plaats daarvan leunde zij naar hem 
toe.
'Ik ben blij dat je vandaag gekomen 
bent,' zei ze.
'Ja, het was een goed idee,' ant-
woordde hij. 'Mijn dokter zei dat 
ik moest gaan en, eh, dat heb ik 
gedaan. Het was een fijn bezoek.'
'Dus ik kan je terug verwachten?'
Meteen zei de man: 'Weet je, het 
gaat eigenlijk wel prima met me. 
Het heeft gewoon even tijd nodig. 
Maak je nou maar geen zorgen.'
Achter de spiegel was men verrast. 
De sessie was goed gegaan. Er was 
betrokkenheid en een afspraak 
voor een follow-up. Maar nu hoor-
den ze toch twijfel in zijn stem. 
Dawn leek in elk geval niet van plan 
het hierbij te laten.
'Ik hoop in elk geval dat je echt 
terugkomt.'
'Weet je,' zei de man, 'ik mis haar 
vreselijk. Het is afschuwelijk een-
zaam ’s nachts. Maar het komt wel 

goed. Zoals ik al zei, maak je geen 
zorgen.'
'Ik waardeer wat je zegt…, maar 
waar ik me zorgen om maak, is dat 
ik iets gemist heb. Stel dat we van 
plek zouden ruilen? Als ik in jouw 
schoenen zou staan, zou ik me 
afvragen: 'Wat kan zij nou weten of 
begrijpen van dit alles? En dan nog; 
wat kan ze er in hemelsnaam aan 
veranderen?'
Een lange stilte volgde. Toen de 
oude man haar uiteindelijk aan-
keek, waren zijn ogen gevuld met 
tranen. Zachtjes vervolgde Dawn: 
'Ik zou graag willen dat je terug-
komt. Ik weet niet zeker wat dit nu 
voor jou betekent, maar ik weet wel 
dat je dit niet alleen hoeft te doen.'
De man knikte, stond op, pakte 
Dawns hand en kneep er even in. 
'Tot binnenkort dan.'

Het team was onder de indruk 
van Dawns sensitiviteit en door-
zettingsvermogen. De cliënt bleef 
betrokken, Dawn voorkwam dat 
hij afhaakte en de vervolgsessies 
lieten een opgaande lijn zien. Maar 
wat nou werkelijk het verschil had 
gemaakt in haar aanpak, werd voor 
de onderzoekers pas later duide-
lijk… n

* In die tijd begon de psychotherapie 

ofwel de ‘human potential movement’ 

zich tot een heuse industrie te ontwik-

kelen en stond het Esalen Institute in 

Big Sur, California in het centrum van 

deze groei. Perls gaf er diverse semi-

nars, Satir was een van de pioniers en 

Bateson was er gastdocent. 

tie-dye
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soort nulmeting om het huidige 

prestatieniveau in kaart te brengen; 

de effectiviteit die eigenlijk altijd wel 

bereikt wordt. Sinds een aantal jaren 

helpt Millers team therapeuten op 

weg met succesvol verbeteren aan de 

hand van drie stappen: 

1. Stel het huidige prestatieniveau of 

 de baseline performance vast

2. Zorg voor systematische feedback

3. Ga doelbewust oefenen

1. Wat is jouw baseline?
Het vaststellen van het huidige 

prestatieniveau kan zelfs de besten 

onrustig maken. Wat als het tegen-

valt? Volgens onderzoek is hier geen 

reden voor, omdat grootschalige stu-

dies over het algemeen een positief 

beeld geven van de effectiviteit van 

behandelingen. Aan de andere kant 

zou je niet verbaasd moeten zijn als 

blijkt dat je vrij gemiddeld presteert. 

Net als hoogte, gewicht en intelli-

gentie blijkt ook iemands baseline 

performance normaal verdeeld te 

zijn volgens de bekende Bell-cur-

ve. Een serieuzer probleem is dat 

veel hulpverleners er geen idee van 

hebben of hun werk effectief is of, 

erger nog, het idee hebben effectief 

te zijn zonder onderbouwing van 

buitenaf. Helaas heeft ons onderzoek 

naar de uitkomsten van duizenden 

therapeuten in diverse klinische 

omstandigheden een hardnekkig en 

alarmerend patroon blootgelegd: zij 

die het minst genegen lijken om een 

betrouwbare methode te adopteren 

voor het vaststellen van hun effec-

tiviteit, vertonen doorgaans ook de 

slechtste resultaten.

2. Systematisch feedback vragen
De meeste therapeuten zeggen 

desgevraagd dat ze routinematig 

feedback vragen aan hun cliënten. 

Maar eigen onderzoek uit 1998 naar 

het effect van client feedback op de 

effectiviteit van een behandeling 

bracht iets anders aan het licht. The-

rapeuten bleken eerder routinematig 

feedback te vergeten. Desondanks 

hielden ze vol het toch gevraagd te 

hebben. Supershrinks zoeken juist 

doorlopend feedback, over hoe de 

cliënt zich voelt, over hen en de 

samenwerking. Ze zeggen het niet 

alleen maar doen het ook. Dawn 

illustreerde dit wellicht het best: ‘Ik 

vraag altijd feedback; 99% van de tijd 

leidt het op dat moment nergens toe. 

Soms krijg ik een telefoontje, maar 

zelden. Meestal bel ik zelf, en heel af 

en toe brengt mijn nieuwsgierigheid 

iets aan het licht, ik weet niet precies 

wat het is, een obstakel of iets in de 

manier waarop we samenwerken.’ 

Een dusdanige volharding in het 

licht van zeldzame resultaten blijkt 

een bepalend kenmerk van hen die 

voorbestemd zijn voor grootheid.

Leren van piloten en chirurgen?
Binnen de therapeutische relatie is 

het fenomeen 'alliance' (letterlijk: 

bondgenootschap) een belangrijke 

succesfactor. De mate waarin een 

cliënt alliance ervaart blijkt relatief 

eenvoudig in kaart te brengen. Als 

een eenvoudige maatstaf voor allian-

ce in combinatie met een gestandaar-

diseerde effectmeting in de klini-

sche praktijk wordt toegepast, is het 

bewijsmateriaal glashelder: cliënten 

gaan minder snel achteruit, haken 

minder snel af en hebben een twee 

keer zo grote kans op significante 

verandering. Wordt zoiets organi-

satiebreed ingezet, dan blijkt dat 

net als bij Olympische teams ieders 

prestatie te  verbeteren. En ook dan 

blijken supershrinks nog steeds als 

beste te presteren. Enerzijds doordat 

ze significant vaker bezig zijn met 

een doelbewuste oefening. In de 

woorden van dé 'expert op experts' 

Karl Ericsson (zie eerste kader) 

zijn dat ‘inspannende activiteiten 

die specifiek zijn opgezet om een 

individuele doelgerichte prestatie te 

verbeteren.’[2] Voor trainingen van 

piloten, chirurgen en andere veel-

eisende beroepen bestaan al langer 

zeer specifieke oefenmethodieken. 

In navolging daarop ontwikkelde 

Millers team soortgelijke methoden 

voor hulpverleners. 

3. Oefenen, oefenen, oefenen
In praktische termen bestaat doel-

bewuste oefening uit drie stappen: 

Denken, handelen en reflecteren. 

Om uit te stijgen boven het gemid-

delde zijn de besten van de besten 

niet zozeer bezig met nadenken maar 

met voordenken. Ze stellen zich spe-

cifieke doelen en identificeren ook 

specifieke wegen om ze te bereiken. 

Ze hebben continu aandacht voor 

zowel het doel als de middelen. Maar 

doelbewuste oefening is niet voor 

iedereen weggelegd, ook al is de 

bereidheid ertoe wel wat het kaf van 

het koren scheidt. De reden ligt voor 

de hand: het is weinig lonend. Zoals 

Ericsson stelt: 'In tegenstelling tot 

spel, is doelbewuste oefening niet in-

trinsiek motiverend en in tegenstel-

ling tot werk geeft het geen directe 

sociale of geldelijke beloning. Bo-

vendien is het een extra kostenpost'. 

En wie wil die vergoeden? Niemand 

betaalt je voor de tijd die je investeert 

in de vele activiteiten die erbij komen 

kijken. En toch is dat precies wat de 

experts doen, omdat ze de motivatie 

uit zichzelf halen. 

Mocht je nog twijfelen?
Mocht er nog twijfel bestaan over 

de waarde en het belang van het 

bepalen van de baseline performance, 

dan onderstrepen we dat alleen al 

het initiatief om resultaten te meten 

de uitkomsten aanzienlijk verbetert. 

In feite is het de eerste en een van de 

meest krachtige vormen van feed-

back die een therapeut ter beschik-

king staan op weg naar excellentie. 

Vervolg van pag. 83
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Stilstand in 
Wonderland
Evenals de reguliere psychotherapie 
wordt NLP veel toegepast in Wonder-
land. Deze passende naam werd gebruikt 
door Riekje Boswijk-Hummel om het 
gebied te duiden waarin professionele 
helpers en hun cliënten elkaar ontmoe-
ten. 
Inmiddels is Wonderland zo gegroeid dat 
iemand op de radio laatst gekscherend 
opmerkte: ‘De ene helft van Nederland 
coacht de andere helft.’ De laatste 
decennia alleen al verschenen er meer 
dan 10.000 therapeutische ‘zelfhulpboe-
ken’ en schoten nieuwe therapieën als 
paddestoelen uit de grond, van enkele 
tientallen in de beginjaren tot meer dan 
400 vandaag. Scott Miller stelt dat er 
in vrijwel elke tak van sport in de loop 
der jaren vooruitgang wordt geboekt en 
alleen al de getallen suggereren forse 
vooruitgang in Wonderland.

Een logische manier om erachter te 
komen of dit zo is, is om de huidige 
slagingskansen te vergelijken met die 
van tien, twintig of dertig jaar geleden. 
Men zou verwachten dat de beroeps-
groep op soortgelijke wijze vooruit gaat 
als de Olympische Spelen. In de laatste 
eeuw werd daar op elk onderdeel door 
de winnaars vooruitgang geboekt, soms 
zelfs zoveel als 50%! Bovendien leidden 
deze topprestaties ook tot een gestage 
verbetering in alle lagen daaronder. De 
snelste tijd op de Olympische marathon 
in 1896 was bij voorbeeld slechts een mi-
nuut sneller dan de huidige minimumtijd 
om aan de Boston-marathon überhaupt 
te mogen deelnemen. 
In schril contrast is er geen enkele meet-
bare vooruitgang in de effectiviteit van 
psychotherapie geweest in de afgelopen 
30 jaar. 

Provoking Debate: kwaliteitsverbetering

Recente onderzoeken tonen overtui-

gend aan dat het continu bijhouden 

van de vooruitgang van cliënten 

een dramatische verbetering van 

resultaten teweegbrengt. Er blijkt 

dus geen keerzijde aan het vaststellen 

van je prestatieniveau: Of je blijkt al 

effectief te zijn. Of je effectiviteit ver-

betert direct in het proces. Als klap 

op de vuurpijl blijken de resultaten 

nog verder te verbeteren wanneer je 

bereid bent je prestatieniveau – goed, 

slecht of gemiddeld – met je cliën-

ten te delen. Met name het aantal 

‘dropouts’ (voortijdige afhakers), 

het grootste risico in het beroep, 

blijkt met de helft af te nemen. Het 

delen van resultaten waarvoor je 

je wellicht zou schamen, blijkt een 

positief effect te hebben op het 'client 

engagement', de betrokkenheid van 

de cliënt.

Waar schaamte goed voor is
Toen een kinderziekenhuis ver onder 

het landelijk gemiddeld scoorde, be-

sloot de staf desondanks open kaart 

te spelen over hun slechte resultaten. 

Tot hun verbazing bleek de band met 

hun patiënten en families daardoor 

sterk te verbeteren. Dat een relatie 

verbetert door je kwetsbaar op te 

stellen zal niemand verbazen. Zake-

lijk, familie, vriendschap of hulpver-

lening: het succes van elk soort rela-

tie is meer afhankelijk van de band 

in slechte tijden dan in goede tijden. 

Bij psychotherapie is het niet anders. 

Supershrinks blijken een scherp oog 

te hebben voor de wisselvalligheden 

in de betrokkenheid van de cliënt 

en de mate van alliance. In schril 

contrast met de gemiddelde thera-

peut, zijn ze zeer geneigd negatieve 

feedback te vragen en te ontvangen 

over hun werk en hun bijdrage aan 

de alliantie. Hoe ze deze feedback 

vervolgens gebruiken? Het voorbeeld 

van Dawn op de vorige pagina lichtte 

een tipje van de sluier op.

Een gemeenschap van 
professionals?
Naast een praktijk van feedback en 

doelbewuste oefening wijst Millers 

onderzoek op een derde, moge-

lijk nog belangrijker succesfactor: 

met welke mensen omring je je als 

professional? Mensen die van helpen 

hun beroep maken, beginnen daar 

meestal mee omdat ze zich ertoe 

aangetrokken voelen. Maar of ze er 

ook echt goed in worden, hangt voor 

het grootste deel af van de professi-

onele gemeenschap waarin ze zich 

begeven.[4] n

Reageren? Stuur je bericht naar 

inzicht@nvnlp.nl.

Bronnen:

1. Common factors in couple and family therapy: Must 

all have prizes?, J.Sparks & B.Duncan, in: The heart 

and soul of change; Delivering what works in therapy, 

B.Duncan, et.al. American Psychological Association, 

2010. Zie ook INZICHT 65 p52.

2. Peak: Secrets from the New Science of Expertise, K.A. 

Ericsson, 2016

3. The Secrets of Supershrinks: Pathways to Clinical 

Excellence, S.Miller, et.al., Psychotherapy Networker.org 

(een gratis rapport. Meer gratis rapporten en methoden 

kunnen gedownload worden van: www.psychotherapy-

networker.org/free-reports

4. The Road to Mastery, S.Miller, et.al., Psychotherapy 

Networker, vol 35, nr 3, 2011.

Scott D. Miller werkt samen met een 

internationaal consortium van clinici, 

onderzoekers en onderwijzers. Op 

zijn website www.scottdmiller.com 

kunnen gratis onderzoeksrapporten 

en meetmethoden worden gedown-

load die iedereen kan gebruiken om 

haar of zijn resultaten te monitoren en 

verbeteren. 

Bronnen 1, 3 en 4 zijn terug te vinden 

op www.nvnlp.nl/kwaliteit. 

Paul Flier is oa NLP-trainer en voor-
zitter van de NVNLP.
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Sinds maart 2018 zijn alle edities van 

INZICHT online beschikbaar; voor-

alsnog als compleet tijdschrift. Ook 

vrijwel alle voorlopers van INZICHT 

zijn gedigitaliseerd en in te zien. 

Alleen de nummers 2, 4, 5 en 20 van 

deze ‘informatiebulletins’ ontbreken 

nog. De volgende stap is deze ontbre-

kende nummers te achterhalen en 

om de duizenden artikelen te her-

waarderen en indien bruikbaar op 

trefwoord en auteur beter vindbaar 

te maken. Heb jij zin daaraan bij te 

dragen? 

Redactie

Oude INzichten of 
een ander INZICHT? 
The opposite is also true...

Zonder verleden geen toekomst, luidt een Russisch gezegde. In de huidige 
transitie naar een nieuwe vereniging zijn transparantie en een betere be-
reikbaarheid van hulpbronnen essentieel. Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar oude inzichten om in te scannen en is het hele INZICHT archief inmid-
dels online voor leden beschikbaar. En zoals zo vaak leidde de zoektocht 
naar verborgen schatten uit het verleden zomaar tot een compleet ander 
inzicht.



Oude inzichten blijven nieuw
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Iedereen met een liefde voor histo-

rie, taal, NLP, archivering, content 

management of de NVNLP in het 

algemeen is welkom 

(inzicht@nvnlp.nl). 

Het archief beslaat nu drie perioden:

NVNLP Nieuws [1987 – 1999]
Op 10 februari 1985 werd de NV-

NLP opgericht en in 1987 verscheen 

onder onze eerste voorzitter Frits 

Schoon de eerste van in totaal 37 

informatiebulletins, die als voorlo-

per beschouwd mogen worden van 

INzicht. In mei 1999 wordt dit onder 

Jan Damen een echt tijdschrift met 

de naam INZICHT en komt de eer-

ste van 23 zwart-wit uitgaven uit. 

De creatieve kracht lag in handen 

van kunstenaar Prasadam Schmitz, 

die ook tekende voor het logo met 

de mysterieuze berg (p. 92). Onder 

voorzitter Rudy Vandamme maakte 

deze INZICHT via twee experimentele 

uitgaves een transitie door naar een 

nieuwe vormgeving, die vanaf num-

mer 26 zijn intrede deed. Alle oor-

spronkelijke papieren uitgaven zijn, 

met uitzondering van ledenlijsten, 

opleidingenagenda’s en advertenties, 

gedigitaliseerd naar pdf-bestanden. 

Nrs 26 - 66 [2005 - 2017]
In 2005 krijgt INZICHT onder de 

bezielende redactie van bestuurslid 

Gerda Aberson de kenmerkende 

vormgeving die het tot en met 2017 

zal houden. Dankzij de creatieve 

kracht van Linda van de Werf groeit 

het vervolgens van een zwart-wit uit-

gave met een enkele steunkleur uit 

tot het prachtige full-colour maga-

zine dat de meesten van ons kennen. 

Op www.nvnlp.nl kun je ze allemaal 

downloaden in pdf-bestanden van 

4-8 Mb, waarbij sommige te grote 

pdf ś gesplitst zijn in meerdere delen. 

Ook kreeg elke INZICHT vanaf 2005 

een concreet thema mee, waarvan 

sommige in de loop der jaren meer-

dere keren aan bod kwamen. Onder-

staand zijn deze weergegeven, mocht 

je alvast willen zoeken naar interes-

sante onderwerpen. In de periode 

2011 - 2017 werd de koppeling tussen 

jaargangen en jaartallen tijdelijk los-

gelaten, waardoor hier in de praktijk 

1 tot 2 jaar tussen kan zitten.

Een ander INZICHT?
Tijdens onze zoektocht stuitten we 

tot onze stomme verbazing ook op 

Thema’s van INZICHT
(2005 - 2017)

NLP & ...
Beïnvloeding of manipulatie? 
(2009)

Business (2009)

Cultuurverschillen (2010)

De Praktijk 2x (2006, 15-3)

Een betere wereld? (2017)

Gezondheid 4x (2007, 16-1, 16-3, 
16-4)

Gezondheidszorg (2008)

Het bevorderen van welzijn 
(2005)

Hypnose (2010)

Innovaties (2009)

IQ, EQ en SQ (2007)

Jeugd en gezin (2006)

Lifestyle Coaching (17-1)

Mastering NLP 2x (2008, 15-4)

Mediation (2007)

Mind-Body Connection (2009)

Modelleren 2x (2005, 2011)

Onderbewustzijn (2008)

Onderwijs 2x (2006, 2011)

PragMagie (2006)

PTSS (17-2)

Sport 2x (2009, 17-3)

De Tijdlijn van NLP 

(13-3 t/m 15-1)

Training (2010)

Verslavingen (16-2)

Wetenschap? (2017)

Zuiver NLP (2010)

nu alles online!
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(ingezonden mededeling van een ander InZicht)

een andere uitgave met de naam 

InZicht. Een prachtig tijdschrift voor: 

‘Non-dualiteit en Zelfonderzoek… 

voor allen die op weg zijn naar een 

groter inzicht in zichzelf en in de ei-

gen situatie…om te prikkelen tot een 

verdere bewustwording…gericht op 

het laten wegvallen van beperkende 

factoren.’ Fascinerend: Ons INZICHT 

en NLP gaan juist over (het effectief 

omgaan met) dualiteit, terwijl dit 

gaat over non-dualiteit! 

Onze richt zich op (het effectief 

omgaan met) het bewustzijn van de 

linkerhersenhelft; het andere op de 

rechterhersenhelft. Zo fundamenteel 

verschillend de aanpak, zoveel over-

eenkomst in het beoogde resultaat! 

… Iets deed de woorden van Milton 

Erickson zacht fluisteren in mijn ge-

dachten: ‘The opposite is also true…’

Wat als hier gedoe van komt?
Direct werd de dualiteit actief: Wat 

betekent dit? Wat als hier gedoe 

van komt? Wie weet hier nog meer 

van? En vooral: wie was eerst? Nog 

groter was de verbazing toen bleek 

dat beide hun eerste nummer in mei 

1999 hadden uitgebracht! Navraag 

bij oud-gedienden leverde niet veel 

meer op dan: Ja, het was wel bekend 

en ooit besproken, maar we zitten 

zover uit elkaar dat het geen pro-

bleem zou hoeven zijn, dus laat het 

maar rusten…Wat zou jij doen?

Elkaars bestaan bevestigen
Zoals in INZICHT nr 65 vanuit diverse 

invalshoeken belicht, lijkt de weg 

naar een betere wereld gelegen in 

meer balans tussen het bewustzijn 

van links en rechts: in betere af-

stemming, alignment, contact. Dus 

namen we contact op, met de vraag 

of we in elk geval elkaars bestaan 

konden bevestigen en respecteren. 

Dit mocht rekenen op instemming 

van de uitgever, die voorstelde over 

en weer een advertentie te plaatsen, 

waarvan akte. En als er iemand meer 

weet over de miraculeuze samenloop 

van omstandigheden in mei 1999, 

zien we inlichtingen graag tege-

moet…Wordt vervolgd? n



Oude inzichten blijven nieuw

Metafoor:
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Broeder Makarios was een vrome monnik die 

door zijn medebroeders bewonderd werd om 

zijn godsvrucht en zijn menslievendheid. Hij 

was zelfs zo verstorven dat hij niet opmerkte  

hoe hij door hen werd nagevolgd om zijn vrome 

onzelfzuchtigheid.

Op zekere dag, hoe, dat is niet bekend, lag op 

tafel in zijn cel een verse rijpe druif. Broeder 

Makarios keek met vreugde naar de diepblau-

we glanzende vrucht met een bruin steeltje in 

de vorm van een kruis. Diep in zijn hart dankte 

hij de Schepper voor alle wonderen, die hij in 

de natuur liet gebeuren. De druif stak scherp af 

tegen het karige maal dat monniken nuttigen, 

en het water liep hem in de mond.

Broeder Makarios glimlachte om zoveel 

menselijkheid die hij in zijn sterfelijke omhul-

ling ontwaarde, zegde nogmaals dank aan de 

Schepper voor alle goeds, en legde de sappige 

druif ongemerkt op de tafel in de cel van de 

medebroeder die naast hem woonde.

Een maand later, toen broeder Makarios na het 

zingen van de getijde weer in zijn cel kwam, 

viel zijn oog op een ontsierende kruimel op 

zijn tafel. Hij vroeg zich af of hij die dag niet uit 

verstrooidheid gezondigd had tegen de proper-

heid die hij verschuldigd was aan zijn cel, die 

toch het Huis van God en de Poort naar de 

Hemel is. Hij haastte zich de ongerechtigheid te 

verwijderen.

Toen zag hij opeens dat het geen kruimel was, 

maar dat er een uitgedroogde rozijn op zijn 

tafelblad lag, gerimpeld en dor, bijna vergaan. 

Toen hij deze wilde verwijderen zag hij aan de 

verdorde vrucht een steeltje in de vorm van een 

kruis. n

aarde
Uit: NVNLP Nieuws nr 7, april 1990

Het goede der
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De legende van de 
heilige berg in ons logo

In tegenstelling tot wat werd verondersteld in de 
laatste INzicht, is de berg in het NVNLP-logo niet 

Mount Fuji, maar Mount Taranaki in Nieuw Zeeland. 
De geestesvader en oud-redacteur van INZICHT laat 

zijn licht schijnen op het verleden van ons 
tijdschrift en logo.

Mount Taranaki

‘Zo mooi bleken 
NLP-inzichten 
mij te beroeren…’

'De natuur doet mee in de NVNLP als partner in haar meest eigen aard'

Tekst en schilderijen:
Prasadam Schmitz



NLP & Beeldende kunst
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'Voor mij, als eerste vormgever van INZICHT 

in 1999, was het in die periode echt pionie-

ren. Dat gaf me een gevoel van creatieve vrij-

heid. Zowel de naam INZICHT als de vormge-

ving komen uit mijn koker.

In die tijd was ik pas teruggekeerd uit 

Nieuw-Zeeland (red: het magische land van 

The Fellowship of the Ring (p. 66), waar ik 

zo’n vijftien jaar had gewoond en gewerkt. 

Als beeldend kunstenaar werd ik geboeid 

door de Maori-cultuur en heb daarin dan 

ook veel inspiratie gevonden voor schilderij-

en en zeefdrukken.

In tegenstelling tot wat werd verondersteld 

in de laatste INZICHT, is de berg in het logo 

niet Mount Fuji, maar de berg Taranaki, in 

het westen van het Noordereiland van Nieuw 

Zeeland. Deze  heeft een gelijksoortige co-

nische vorm als de Fuji San en is een heilige 

berg. Zo heilig zelfs dat hij in de Nieuw-Zeel-

andse wetgeving de status van 'persoon' (legal 

personality) heeft gekregen, en dus met alle 

mogelijke egards wordt bejegend.

Nu frappeerde het mij dat Maori-mythen 

en -verhalen vaak een mooie afspiegeling 

vertoonden van veel inzichten die ook in 

de - toen nog  jonge NLP-discipline - terug te 

vinden waren. 

Voor mij waren die inzichten letterlijk 

piek-ervaringen. Dat woord 'piek' komt ook 

voor in een Maori-legende die mij ertoe heeft 

gebracht om 'Piek Ervaringen' als slogan te 

incorporeren in het logo met de prachtige 

piek van de berg Taranaki. In de versie van 

deze legende zoals me die door Maori ter 

plekke werd overgeleverd, vindt de krijger 

Uenuku zijn vrouw ongekleed met zijn beste 

vriend. Hij laat het stel en keert in afzonde-

ring, klagend dat ‘niemand hem meer naar 

de piek van de berg kan voeren’. In Mao-

ri-beeldspraak betekent dit dat hij niemand 

meer heeft om hem tot een orgasme te 

brengen. Zo mooi bleken NLP-inzichten mij 

te beroeren…' n

Paul Prasadam Schmitz is 
kunstenaar en NLP-trainer.

'Haha, de aap komt uit de mouw, dat is straf... Het feit dat de berg 

een rechtspersoonlijkheid heeft, vind ik tof. De natuur doet dus 

mee in de NVNLP als partner in haar meest eigen aard.'

Rudy Vandamme, oud-voorzitter NVNLP

Preparing the Hangi

Earthscape

Ko te kuru

Te Po-tahuri
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Groningen
 Academie voor Psychologica, Hoogeveen, tel: 0528-234528, www.avpl.nl
 SenSolid, Uithuizen, tel: 0595 - 432534, www.sensolid.nl  

Friesland
 InnerQi, Grou, tel: 085-7605010, www.innerqi.nl

Drenthe
 Bureau Meesterschap, Assen, tel: 0592-304040, www.bureaumeesterschap.nl
 Sabine Hess Training, Coaching & Ontwikkeling, Zuidlaren, tel: 06-53565087, www.sabinehess.nl

Overijssel
 deHOMME, Oud Ootmarsum, tel: 06 - 44345803, www.dehomme.nl
 De Trainngsboerderij, Hengelo, tel: 06 - 49312721, www.detrainingsboerderij.nl
 JBL Trainingen, Deventer, tel: 06 - 29545832, www.jblt.nl 

Flevoland
 De Coninck Traffic management BV, Lelystad, tel: 0320 - 264682, www.dctm.nl 

Gelderland
 IEP - Instituut voor Eclectische Psychologie, Nijmegen, tel: 024 -3230837, www.iepdoc.nl
 Instituut Menz, Arnhem, tel: 026 - 3764533, www.instituutmenz.nl
 Licht & De Boer, Warnsveld, tel.: 0575 - 473821, www.lichtdeboer.nl 

Utrecht
 Corael Opleidingen, De Bilt, tel: 030 - 2200355, www.corael.nl
 Phoenix Opleidingen, Utrecht, tel: 030 - 2711383, www.phoenixopleidingen.nl 

Noord-Holland
 Hypnos, Bussum, tel: 035 - 6982466, www.hypnos.org
 Kern Training & Coaching, Medemblik, tel: 06 - 51240600, www.kern-coaching.nl
 Likewise Academy for NLP & Coaching, ‘s-Graveland, tel: 035 - 5415542, www.likewiseacademy.nl
 Mind Academy training & personal coaching, Castricum, tel: 0800 - 0200222, www.mindacademy.nl 
 NLP Academie, Nieuw Vennep, tel: 085-3012007, www.nlpacademie.nl
 NLP Punt NL, Hilversum, tel: 035 - 6286116, www.nlppunt.nl
 NTI-NLP - Nederlands Trainingsinstituut voor NLP, Limmen, tel: 072 - 5053501, www.ntinlp.nl
 UNLP Instituut voor Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling, Amsterdam, tel: 020 - 2610707, www.unlp.nl

Zuid-Holland
 Academie Wending, Rotterdam, tel: 06 - 41773425, www.academiewending.nl 
 De Boer & Ritsema van Eck, Rotterdam, tel: 010 - 4400855, www.dbr.nl
 Bureau Personal Development, Zoetermeer, tel: 079 - 3630685, www.bpdtraining.nl
 De Eerste Verdieping, Delft, tel: 015 - 2125125, www.1e-verdieping.nl
 Equilibrium, Leiden, tel: 071 - 5126490, www.equilibrium-leiden.nl
 Kies voor Jezelf Academie, Den Haag, tel: 06 - 45260571, www.astridkies.nl 
 Koenders Coaching & Training, Naaldwijk, tel: 06 - 14225340, www.lichaamengeest.com 
 Op Koers, Moordrecht, tel: 0182 - 370014, www.opkoers.info
 Plata Opleidingen, Leiden, tel: 071 - 5234844, www.platafoundation.nl
 Smara Opleidingen, Ouderkerk aan den IJssel, tel: 06 - 10508405, www.smaraopleidingen.nl
 TC University, Rotterdam, tel: 010 - 8188922, www.tcuniversity.nl

Onderstaande NLP-opleidingsinstituten zijn aangesloten bij de NVNLP en hebben zich gecommitteerd 
aan de NVNLP-kwaliteitsnormen voor hun NLP-opledingen en -trainers
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Zeeland
 4You Training & Advies, Terneuzen, tel: 0115 - 690796, www.4youtraining.nl
 IM-Pact Opleidingen, Middelburg, tel: 06 - 51370269, www.impactopleidingen.nl

Noord-Brabant
 Feedback Training & Consulting, Klundert, tel: 016 - 8471769, www.feedbackconsulting.nl
 Instituut voor PsychoEconomie, Oisterwijk, tel: 013 - 5234948, www.ivpe.nl
 Kenniscentrum De Kempel, Helmond, tel: 0492 - 514400, www.kempel.nl
 NLP in Eindhoven, Eindhoven, tel: 06-52458004, www.igorigor.nl
 Novalife NLP Opleidingen, Veldhoven, tel: 040 - 2954914, www.novalife.nl
 Vidarte, ‘s-Hertogenbosch, tel: 073 - 6440936, www.vidarte.nl

Limburg
 Heart Systems Nederland, Geulle, tel: 06 - 21552778, www.heartsystems.nl
 LINN Sittard, Einighausen-Sittard, tel: 046 - 4007691, www.linnsittard.nl 
 Response Instituut, Roermond, tel: 0475 - 211286, www.response-instituut.nl 

België
 Het Ontwikkelingsinstituut bvba, Hove (Antwerpen) 
 tel: +32 (0)475 - 614523, www.nlp.be

Portugal
 PNL Portugal, Portugal, 
 tel: 0035 - 1966534705, www.pnl-portugal.com

Adreslijst NVNLP aangesloten instituten 
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Er blonken tranen in zijn ogen 
toen hij knikte en antwoordde 
op mijn vraag: ‘Ja.’ Ook hij was 

een ‘Man of Wisdom’. 
Ik zt in zijn huis in Odessa en 

Frank Pucelik heeft mij zojuist 

de aanpak beschreven van 

de Indianen-medicijnman. 

Die staat model binnen zijn 

Huizen voor jong-verslaaf-

den en oorlogsveteranen. 

'De medicijnman of sjamaan 

was degene die het contract 

bewaakte tussen de krijger en 

zijn stam,' zo vertelde Frank. 'Ze 

hielpen bij de transformatie die een 

veilige terugkeer naar de stam mogelijk 

maakte. Analoog aan wat psychologen zouden 

moeten doen; en helaas nalaten.' In onze cultu-

ren negeren de hedendaagse medicijnmannen 

en -vrouwen – geestelijke gezondheidswerkers 

– de noodzaak van deze transformatie. Terwijl 

er geen weg terug is. 'Het contract wordt niet 

hersteld,' aldus Pucelik. En de gevolgen zijn 

desastreus voor de krijger/veteraan en zijn 

omgeving. 

De dagen ervoor kreeg ik een inkijkje gekre-

gen in een van zijn Huizen genaamd Everest. 

Geflankeerd door een 'graduate' (een geslaag-

de ex-verslaafde) en een vertaalster mocht ik 

getuige zijn van zo’n 'transformatieproces'. De 

directeur van het Huis, ook een graduate, on-

derwierp mij ter plekke aan een derdegraads-

verhoor: 'Waarom ben je hier?' 'Wat ga je doen 

met hetgeen je hier aantreft?' 'Hoezo interes-

seert het je?' De kwalificatie 'derdegraads' zat 

hem vooral in zijn mimiek en de toon, die mij 

sterk deden denken aan oude koude-oorlogs-

films waarin snoeiharde sovjet-ondervragers 

hun gevangenen de duimschroeven aan-

draaien. Ik vond het amusant en antwoordde 

tegelijkertijd zo goed en serieus mogelijk op dit 

spervuur. Het zou me later opvallen dat deze 

'sovjet'-toon nog altijd opgeld doet. Gelukkig 

werd dit in het Huis aangewend als variant op 

doorgaans (met NLP-ondersteunde) bemoedi-

gende communicatie.

En nu, bij Frank thuis in Odessa, kreeg ik de 

sjamanen-info en vroeg ik mij hardop af of 

Frank zelf... Ja, inderdaad. Hij is een getrans-

formeerde veteraan, uit de Vietnam-oorlog. 

'Wat ga jij nu doen?' vroeg hij. 'Zelf een huis in 

Holland starten?' 'Nee,' wist ik meteen. 'Nee, 

ik heb eigenlijk geen kennis of kunde over 

verslaafden.' Ik ben niet heel diplomatiek als 

ik reflexmatig antwoord. Het ontging me ook 

aanvankelijk dat mijn reactie een gezichts-

uitdrukking ontlokte die ik achteraf gezien 

als (onaangenaam?) verrast zou omschrijven. 

Maar goed; het was mijn idee niet geweest om 

hierheen te komen om het huis te bezoeken...

'Kom maar zelf kijken,' zei hij, tijdens het 

avondeten in Moskou. Ik nam een half jaar 

daarvoor deel aan zijn masterpractitioner, als 

enige niet-Rus, behalve Frank zelf. Op mijn 

'Reis naar de Oorsprong van NLP', die mij al bij 

John Grinder en Richard Bandler had gebracht, 

was ik nu in Moskou beland. Frank Pucelik, 

de 'Verborgen Derde Man' was toen net in de 

openbaarheid getreden. En ik mocht me laven 

aan wat ik 'maagdelijke NLP-sneeuw' noem: 

onbetreden NLP van voordat het NLP werd en 

zoveel voetstappen in die knisperende veer-

krachtige sneeuw hun sporen nalieten.  

Terwijl ik mijn eigen 'nee' nog eens naproefde, 

borrelde daar in Odessa een nieuwe gedachte 

op: 'Zo’n huis, zo’n transformatieprogramma, 

zou ik wel dolgraag voor immigranten in Ne-

derland vestigen: Welkom in Holland Huizen.' 

Ik keek hem aan voor de respons op dit impul-

sieve idee. Zijn gezichtsuitdrukking veranderde 

zichtbaar, toen hij reageerde: 'Huizen voor 

Immigranten! Briljant. Ik zal alles doen om 

je hierin te ondersteunen!' Aldus werd Meta 

Group Holland geboren, waar op p. 58 meer 

over verteld wordt. n

Frank Pucelik 
(3e van een drieluik)

  column

door: 
Angélique de Graaff




