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De NVNLP is de vereniging voor de Nederlands(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 ver-

schijnt 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
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Lid worden?
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-per-
spectief van de schrijver, wordt de gevolgde [NLP-opleiding] vermeld. 

Bij de productie van dit tijdschrift is

gebruik gemaakt van papier dat het

keurmerk Forest Stewardship Council

(FSC) draagt. 

Colofon

NVNLP ClubApp, handig!
Fijn om te merken dat er een aantal zichtbare vernieuwingen plaatsvin-
den: een nieuwe koers, een prachtige en overzichtelijke website en een
handige mobiele app, genaamd MijnClubApp. Ik gebruik de app vooral
voor het vinden van andere NVNLP-leden, het nieuws en de agenda.
Handig! Het congres van afgelopen zaterdag vond ik inspirerend. De
sfeer, de aanpak, de inhoudelijk goede workshops, de spirit: het geeft
mij het gevoel dat ik lid ben van een vereniging waar ik bij wil horen.  
Herma Wichman [NLP Master Practitioner]

Betrokken bij Kwaliteit
Veel dank voor het verslag van deze dag, waar ik met plezier op terug
kijk! Ik vind het knap hoe jullie de bijeenkomst over Kwaliteit (op 22 sep-
tember jl.) hebben georganiseerd. Inhoudelijk goed voorbereid, het
animo was groot. Ik ben benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.
Ik kan en wil betrokken blijven bij volgende bijeenkomsten. Dank, fijne
energie! 
Joan Hoexum, Den Haag [NLP Trainer]

Meer eigen geluid graag
Wat een leuke opzet van Inzicht deze keer. Voor het eerst sinds jaren heb
ik het blad van voor tot achter uitgelezen. Eigenlijk was alles lezens-
waardig. Vooral de artikelen over onze hersenhelften en de bijdragen
van Lucas Derks en Angélique de Graaff sprongen er wat mij betreft uit.
Leuk die artikelen en meningen van onze eigen ‘mensen in het veld’.
Mogen jullie meer doen. Er zijn denk ik behoorlijk wat ervaren leden, die
best eens uitgebreid voor het voetlicht mogen worden gebracht om hun
eigen geluid te laten horen. Bedankt. Ik kijk al uit naar de volgende.
Ad Voorhagen, Rotterdam [NLP Practitioner] 

ETHIEK met hoofdletters
Inzicht lees ik met plezier. Na jaren een eigen bedrijf en docent aan de
Hogeschool Zeeland, ben ik dirigent geworden van een aantal amateur
orkesten en muziekgroepen. Ook met dirigeren is de NLP achtergrond
van groot belang. Bij de orkesten geef je non-verbaal leiding; je ontwik-
kelt talent, terwijl je ook stimulerend, motiverend, sussend en inspire-
rend te werk moet gaan. Prachtig om te doen. Nu jullie een nieuwe
koers in willen gaan kan ik alleen maar meegeven dat ethiek rondom
NLP met hoofdletters geschreven mag worden, wat mij betreft.
Lize de Hoog, Veere [NLP Master Practitioner]

Naschrift redactie: Op ons verzoek schreef Lize voor deze

INzicht een bijdrage over NLP en dirigeren.

Vriendschappelijk en collegiaal
De sfeer op dit congres is heel anders dan de vorige keren. Het voelt
weer een beetje als de eerste tien jaren van de NVNLP, waar we vooral
samen vriendschappelijk en collegiaal bezig waren met verbreding en
verdieping van onze NLP kennis. (door de redactie opgetekende sponta-
ne opmerking na het congres)
Hans Dalhuijsen, Hulshort [NLP Trainer]
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Samenwerking met Nederland
 We zien het helemaal zitten om met het Ontwikkelingsinstituut terug
aan te sluiten bij de NVNLP.  Zo tonen we ook aan onze studenten dat we
samen met vele andere NLP-beoefenaars NLP nog meer bekend willen
maken. De samenwerking met Nederland zal ons ook verrijken, dat is
evident. 
Rudy Vandamme, Gent [NLP Master Trainer] 

Stemmachtiging
Wij kunnen niet op de ALV aanwezig zijn. Ik wil zonder meer voor ons
een stemmachtiging afgeven, omdat ik de intenties en pogingen om
beweging in de NVNLP te krijgen van harte ondersteun. Deze zomer
hebben mijn collega en ik in het Achterhoekse een prachtig gesprek met
de nieuwe voorzitter gehad. We vonden elkaar op waarden waar we ons
in herkennen. Het is fijn te weten dat er mensen zijn die eenzelfde doel
nastreven: een betere wereld, meer in verbinding met elkaar, meer lui-
steren en vragen, meer nieuwsgierig zijn naar die ander. Want door die
ander ben ik. Dat besef maakt mij nederig. Vanaf de zijlijn ondersteun ik
het werk van dit team van harte.
Toon de Boer & Machteld Licht, Warnsveld [NLP
Trainers]

Nieuwe website 
De nieuwe website ziet er geweldig uit, proficiat.
Ari Ordelman, Warnsveld [NLP Master
Practitioner]

Dyslexie en oogbewegingen
Ari (bericht hierboven) is altijd automatiseerder geweest dus
zijn compliment is erg gemeend! Ook heb ik nog een vraag.
Ik wil me opgeven voor een groep over Dyslexie, omdat ik
daar mbv de oogbewegingen grote successen mee boek! Ik
zou hier heel graag een workshop van een aantal uren over
willen houden en dit overdragen.
Truus Ordelman, Warnsveld [NLP Trainer]

Succesvol ondernemen
Vorige week heb ik enorm genoten van het NLP-congres
en de 2 workshops. Graag wil ik lid worden van de nvnlp.
Mochten jullie interesse hebben in Success Factor
Modeling van Robert Dilts, gericht op succesvol zijn als
ondernemer, dan kunnen jullie mij benaderen voor een
workshop
Anne-Claire Leenen, Breda [NLP Master
Practioner]

Naschrift redactie: Bovenstaande

vraag&aanbod van Truus, Anne-Claire en diverse andere

NLP Professionals kijgt een plek op het NVNLP Podium. (zie

laatste bladzijde)

Open vizier
De congresdag schonk mij een aaneenschakeling van lichtpunten. Met
open vizier gaf het bestuur een toegankelijke en uitnodigende inkijk in
de verenigingsbeloften en -activiteiten. De afsluitende ALV ademde deze
sfeer overigens nog duidelijker. Toen alle workshopgevers zich voorstel-
den kwam een ‘jammer’-gevoel bij mij naar boven: Ik wil ook aan die
andere workshops deelnemen. Genoegen moeten nemen met twee
prachtige workshops, die mij letterlijk en figuurlijk in beweging hebben
gezet. Resumerend een zeer geslaagd congres. Daarvoor dank.
Marnix van Oyen, Axel [NLP Trainer]

Nieuw kijken naar NLP
Dank voor het initiatief van gister (kwaliteitsbijeenkomst 22 september
jl.). Dit kan een mooi begin zijn van een nieuwe manier van kijken naar
NLP en naar elkaar.
Rob Kamps, Zoetermeer [NLP Trainer]

Weer aan boord
…jullie hoopten dat Vidarte weer bij de NVNLP aan boord zou komen.
Dat gaan we doen. Ik zie dat jullie er een mooie, nieuwe energie in heb-
ben gelegd en wil dat graag supporten.
Peter Dalmeijer, ’s Hertogenbosch [NLP Trainer]
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DialoogDear members of the NVNLP

I readily accept your invitation to become a fellow of your

NLP association. To me part of the purpose of being a fellow

and to be on your board of advisors, is the condition that if I

have something to advise I will. Your board’s president con-

vinced me of the sincerity of your intentions to lead the

Dutch NLP Association in a direction of greater transparen-

cy, conscious leadership and sociocratic principles.

Therefore I can say: Yes, I am a fellow because I sponsor

this.

What could be important is that my colleague Ian

McDermott and I are working on the establishment of our

Intentional Fellowship Program, which we are just starting

with ANLP. Therefore this is especially interesting to me.

You told me this fellowship request came from you model-

ling ANLP on the one hand, while Ian and I are doing this

fellowship thing with ANLP on the other hand. It seems that

there's some kind of resonance; some things are coming

together!

So thank you for the note we received after our meeting. I

am really excited that you are interested in reorganizing

NVNLP around a fellowship model. I look forward to taking

the next steps on this journey of fellowship and agree that

the journey has just started!

Sincerely, 
Robert Dilts, Santa Cruz, California, USA
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Woordje van het bestuur

Hoe mooi dat in onze statuten verankerd staat: het

streven naar een betere wereld. In de vele gesprekken

die wij de afgelopen maanden voerden, bleek een

betere wereld zowel op inspiratie als weerstand te stui-

ten. En dat is beide goed nieuws. Want beter voor wie?

Welke wereld specifiek? Heb je echt het idee dat de

wereld verbetert? En dat NLP daaraan bijdraagt? Los

van de persoonlijke mening van toevallige bestuurders,

stelt de term de zaken weer even op scherp. Op allerlei

manieren geeft het ons de mogelijkheid te reflecteren

op de vraag waar we staan en misschien ook wel: Hoe

wil ik mens zijn? En voor het bestuur: Hoe willen wij

een vereniging zijn?

Een stip op de horizon
Op de ALV van 25 november presenteerde het bestuur

een stip op de horizon voor de NVNLP: De vereniging

wil opnieuw beginnen, insluiten en een thuisbasis zijn

voor iedereen die enthousiast is over NLP en de uit-

gangspunten van onze vereniging onderschrijft. Deel

daarvan is dat je je eigen ontwikkelweg wenst voort te

zetten, in het tempo en op de manier die bij jou past.

De vereniging wil daarvoor een voedingsbodem zijn;

een veld van wilde bloemen, waar een grote diversiteit

mag groeien en bloeien. Waar synergie wordt uitgeno-

digd vanuit gedeelde belangen, nabijheid en kruisbe-

stuiving, en waar snoeien en onkruid trekken niet bij

horen; hoogstens het verplaatsen naar een betere

plek. NLP & Een betere wereld is een uitnodiging om

vanuit de vooronderstellingen binnen de eigen

invloedssfeer eerst de eigen wereld een beetje beter te

maken. En van daaruit, zo gewenst, een bijdrage te

leveren aan een groter geheel. 

NVNLP 2018
Al deze veranderingen ten goede lijkt het wel of we

een nieuwe weg zijn ingeslagen met de NVNLP. De

snelheid waarmee dit gebeurt wordt mede mogelijk

gemaakt door wat er al was, hetgeen we graag eren.

Onze dank gaat hierbij met name uit naar Florry

Kuijper, die onlangs haar 70e verjaardag vierde en de

vereniging al meer dan tien jaar als rots in de branding

steunt. Dat we tenslotte niet zozeer een nieuwe weg

zijn ingeslagen, maar eerder de oorspronkelijke her-

vonden hebben, mag afgeleid worden uit de hernieuw-

de aansluiting van Peter Dalmeijer met Vidarte en

Rudy Vandamme met Het Ontwikkelingsinstituut.

Welkom terug!

Paul Flier (voorzitter)

Jolie Lancker (penningmeester)

Noëlla Jansen 

Welkom thuis!
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Ik raak je kwijt, je gaat te snel
En ik laat het gebeuren

Met welk doel, dit rotgevoel?
Je opent teveel deuren

Tot ik besef: ons doel is gelijk
Maar niet de manier van leren

Die stip daar, op de horizon
Die regenboog met kleuren

Zie ik nu ook, zolang ik niet
Mijn rug daarheen toe kere.

Vanuit vertrouwen dat het kan
Staan we stil om te bezinnen:

Hoe verder nu? De volgende stap?
We kunnen altijd opnieuw beginnen!

Jolie & Paul



‘Schoon schip maken’
Onder deze belofte zijn onder andere
de financiën op orde gebracht; er
loopt een boekenonderzoek over de
periode 2014 tot 13 juni 2017; de kas-
commissie 2018 is benoemd en is er
veel aandacht gegeven aan diverse
losse eindjes uit de vorige bestuurs-
periode, hetgeen heeft geleid tot her-
nieuwde lidmaatschappen en aanslui-
tingen van instituten.

‘Lopende zaken op orde’
In dit kader is er regelmaat aange-
bracht in de verschijning van INzicht,
een inspirerend Najaarscongres geor-
ganiseerd alsmede een eerste bijeen-
komst inzake ‘Kwaliteit van de oplei-
dingen’. Naast nieuwe leden zijn er
nieuwe instituten aangesloten en is
de nieuwe website met bijbehorende
NVNLP App live gegaan.

‘Uitbreiden bestuur’
De derde belofte is met het afscheid
van de secretaris en de benoeming
van bestuurslid Noëlla Jansen nog
niet volbracht. Wel is er beter zicht op
de verschillende behoeften waar het
bestuur structureel aandacht aan wil
geven: Gescheiden behartiging van
ledenbelangen, instituutsbelangen
en belangen van NLP-professionals;
het opstellen van criteria; toetsing
van criteria & coaching voor hen die
een toets nog niet halen; ethische
toetsing op integriteit & consistentie;
regionalisatie; maatschappelijke
inbedding  van NLP in de maatschap-
pij. 

Voor bestuursleden zijn de volgende
criteria benoemd: Hands-on mentali-
teit en voorbeeldgedrag; betrokken-
heid en professionaliteit; samenwer-
king en synergie; insluiten i.p.v. uit-
sluiten.

‘Uitzetten nieuwe koers’
In het kader van deze laatste belofte
presenteerde het bestuur de volgen-
de ‘Stip op de horizon’ voor de
NVNLP: Een plek waar iedere NLP’er
mag bloeien; ecologie en commit-
ment aan leren; NLP = wat wij (de
leden) laten zien dat het is; oprichten
ANBI Stichting NLP & Maatschappij;
Internationale samenwerking verster-
ken.

Democratisering besluit-
vorming
Tenslotte werd het voorstel in stem-
ming gebracht voor het invoeren van
een gekozen ledenraad. Op één ont-
houding na stemden alle aanwezigen
unaniem voor, evenals meer dan 160
afwezige leden die een stemmachti-
ging hadden ingediend. Ofschoon dit
niet voldoende was voor de statutaire
meerderheid van 2/3 van alle leden
voor de benodigde statutenwijziging,
is het draagvlak overtuigend. Het
definitieve besluit zal vallen op de
volgende ALV op 20 december as. 
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Een stip op de horizon

ALV 25 november 2017

Voortgang bestuurlijke beloftes
Tijdens de ALV van 25 november werd toegelicht welke voortgang er
geboekt is ten aanzien van de onderstaande beloften die het bestuur bij
haar aantreden deed. Een uitgebreide toelichting staat in de notulen op de
website.



Wie zich openstelt voor de huidige toestand van de

mensheid en de planeet, heeft een klus optimistisch te

zijn. Zeker als je verantwoordelijkheid draagt om kin-

deren met goede moed op de wereld voor te bereiden.

Milieuactivist Paul Hawken vatte het dilemma ooit

krachtig samen: ‘Als de feiten over de toestand in de

wereld je niet pessimistisch stemmen, dan heb je de

feiten niet begrepen. Maar als de initiatieven van mil-

joenen mensen om het tij te keren je niet optimistisch

stemmen, dan heb je geen hart.’ Licht en schaduw

horen dus bij elkaar. Complementariteit, noemt Robert

Dilts dat. Waar haal je in de huidige tijd de hoop van-

daan optimistisch te blijven, zonder je van de wereld af

te keren of je cynisch op een eiland terug te trekken? 

Draagt NLP daar iets aan bij?

Het antwoord is JA!
Noam Chomsky omschreef het zo: ‘If you assume that

there is no hope, you guarantee that there will be no

hope. If you assume that

there is an instinct for free-

dom, that there are oppor-

tunities to change things,

then there is a possibility

that you can contribute to

making a better world.’ En

precies daar ligt het antwoord op de vraag of NLP kan

bijdragen aan een betere wereld. Het antwoord is vol-

mondig JA! Want ‘als de wereld iemand dankbaar mag

zijn is het wel Dr. Richard Bandler. Ik betwijfel of het

zijn intentie was de mensheid te redden of de mens-

heid gereedschap te geven tot spirituele ontwikkeling,

maar dat is WEL wat hij bij elkaar geknutseld heeft.’ [1] 

Vrijheid van betekenis
Allemaal hebben we immers de vrijheid te besluiten

welke betekenis we ergens aan toekennen. Iedereen

kan leren die vrijheid te gebruiken, als hij of zij dat wil.

En daarin is NLP van grote waarde: Door schaduwzij-

des te herkaderen naar een persoonlijke opgave in je

eigen ontwikkelweg. Door depressie in je mentale

ruimte te herkennen als een verstopplaats voor iets dat

nu wel opgelost mag worden. En ook wanneer schaduw

en duisternis zo overweldigend worden dat je het licht

niet meer ziet, kan een nieuwe betekenis alles veran-

deren. En daarvoor was bij mij niet heel veel meer

nodig dan een klein kinderstemmetje: ‘Papa, wat heb

jij toen gedaan..?’

Een cultuur uit balans? 
Een betere buitenwereld begint met meer balans in

onze binnenwereld: tussen de linker- en rechterhersen-

helft. In zijn boek Mijn brein denkt niet, ik wel, schetst

arts en neurofilosoof Arie Bos de invloed van cultuur op

het ‘linker- en rechterhersenhelft-denken’.

‘Westerlingen benaderen de wereld nu eenmaal meer

analytisch (links) en oosterlingen meer holistisch

(rechts). Sociaalpsycholoog Richard Nisbett bevestigde

dit beeld. Hij liet Amerikanen en Japanners naar vissen

kijken, waarbij één vis opviel vanwege omvang en

kleur. De Amerikanen beschreven daarna vooral die

ene opvallende vis. De Japanners overwegend de

andere vissen en de ach-

tergrond. Het was opval-

lend dat Japanners die

naar de VS verhuisden, na

een paar jaar niet meer

van Amerikanen verschil-

den in hun waarneming –

en andersom.[1] Cultuur blijkt dus een ongelooflijk

belangrijke invloed. Maar cultuur staat ook bekend als

een van de moeilijkst te veranderen sociale factoren.

Daarom lijkt het effectiever individueel te werk gaan;

to be the change, en in de eigen invloedssfeer de

balans meer naar rechts te verschuiven. Dan verandert

onze binnencultuur: de cultivering van onze eigen per-

soonlijke natuur en wellicht ook die van onze kinderen.

Dan kun je in elk geval antwoord geven op die vraag:

‘Papa, of mama, wat heb jij gedaan…?’

Bewust naar rechts
Het NLP-onderzoeksveld Mental Space Psychology

maakt al dankbaar gebruik van het bewustzijn van de

rechterhersenhelft. Vorige INzicht gaf ook aan hoe

we’meer balans tussen links en rechts kunnen krijgen:

meditatie, mindfulness, lichaamsbewustzijn. Arie Bos
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NLP & Een betere wereld?

I had a (bad) dream!
‘Papa, toen ze wisten dat de oceanen vol plastic zaten, dat de aarde vergiftigd raakte en de dieren uit-

stierven… wat heb jij er toen aan gedaan?’ Het was die boodschap van een aandoenlijk kinderstemme-

tje op een of ander radiostation dat mij jaren geleden wakker schudde. Wakker uit een nare droom.

Wat nou, betere wereld? 

“If you assume an instinct for 
freedom, then you can contribute 

to making a better world”



Hoofdredactioneel

Paul Flier

verwijst ook naar de natuur en kunst als hulpbronnen:

De natuurlijke ritmes van de seizoenen beleven, de

natuur als levend ervaren: niet door flora en fauna te

determineren maar door het geheel op je in te laten

werken. Verbeeldingskracht en kunstbeleving zoals bij 

muziek, beeldende en geschreven kunst: romans, poë-

zie. Bos: ‘Kunst houdt zich niet aan linkerhersenhelft-

regeltjes. Kunst gaat haar eigen gang.’ INzicht streeft

naar een betere wereld en balans tussen links en

rechts, door vanuit NLP-perspectief structureel aan-

dacht te besteden aan al die genoemde aspecten. 

Vrijheid van opnieuw beginnen
De grote verlichtingsfilosoof Rousseau pleitte enkele

eeuwen geleden ook voor verbeeldingskracht en een

terugkeer naar de natuur. Hoewel zijn lessen velen

hebben geïnspireerd, kennen ook zij hun schaduwkan-

ten (zie kader). Inspirerend is bijvoorbeeld zijn diepe

inzicht dat vrijheid wijst op het vermogen opnieuw te

beginnen. Vanuit het hier en nu de diepe spirituele

waarheid kunnen ervaren dat elk moment een alles-of-

niets-moment is. In dat kader is het thema van de vol-

gende lente-INzicht ‘Opnieuw beginnen.’ Niet alleen is

dat de belofte van elke nieuwe lente. Ook heeft de

redactie besloten ons mooie verenigingsblad na ruim

12 jaar in een geheel nieuw jasje te steken.

En mijn eigen droom? Die loste op toen ik me reali-

seerde dat er altijd ruimte is om het vandaag anders te

doen dan gisteren. Om wat me raakt in actie te verta-

len. En dat alles wat mijn stemming zo bedrukt in de

grote buitenwereld, een schaduw onthulde in mijn

eigen binnenwereld. Wat maakte ik me groot, om het

lot der wereld te torsen. Eén kinderstemmetje was

genoeg om opnieuw te beginnen. Ik kende de Hero’s

journey nog niet, maar de reis was allang begonnen.

Lessen in vrijheid van Rousseau
Jean Jacques Rousseau zag ‘het eigen zelf als een
verborgen schat vol beloftes en gelukstekens’. Ook
hij bepleitte een terugkeer naar onze ‘inner game’ om
van daaruit een nieuwe wereld te ontdekken. Een
leven diende voor hem een uiting te zijn ‘van de
hooggestemde gevoelens van bevrijding van dwang-
matig rolgedrag, vooroordelen en verkramptheid.
Plotseling kan men weer vriendschap sluiten met
zichzelf, ook met zijn eigen lichaam. Men wil de
natuur omarmen; de verbeeldingskracht komt opzet-
ten en blaast alles nieuw leven in. Men voelt zich
aangemoedigd tot handelen en sterk genoeg om de
druk van de geschiedenis te kunnen weerstaan.
Vrijheid is het vermogen opnieuw te beginnen,’ aldus
citeert Rüdiger Safranski Rousseau.[3]

De schaduwzijde van vrijheid
Maar verlichting creëert altijd schaduwzijdes. Deze
Rousseau, wiens ideeën over opvoeding al eeuwen-
lang een grote inspiratie zijn voor velen, stopte zijn
eigen vijf kinderen in een weeshuis. Hoeveel waarde
willen we hechten aan de woorden van iemand die ze
zelf niet toepast? Bovendien schrijft Safranski: ‘Laten
we ook het drama dat de ervaring van vrijheid kan
opleveren, niet uit het oog verliezen. Het plezier in de
eigen vrijheid slaat vaak om in angst voor de vele vrij-
heden van anderen.’ Rousseau raakte daarvan dusda-
nig in paniek dat hij droomde over ‘de maatschappij
als een grote communie…waarin de vele individuele
vrijheden opgaan in één grote vrijheid. Dit verlangen
eindigt met het verlies van alle vrijheid en niet zelden
met een ‘terrorisme van de deugd.’ Een les onze crite-
ria vooral op onszelf toe te passen; ook dat draagt bij
aan een betere wereld.

De redactie: Annemarie Tjerkstra, Paul Flier,
Angélique de Graaff en Caroline Peet in de
inspirerende omgeving van Singer Laren. 

Bronnen:
1. Verbeter de wereld en begin bij jezelf met NLP, 

Paul Liekens, INzicht 24, 2005
2. Rechts de meester, links de dienaar, Lisette Thooft, 

The Optimist), sept/okt 2016
3. Hoeveel globalisering verdraagt de mens?, 

Rüdiger Safranski, 2003
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Robert, allereerst de vraag die ik je via email heb

voorgelegd: Zou ik je namens de vereniging

mogen uitnodigen Fellow te worden van onze

vereniging?

Al eerder liet ik weten mijn naam niet zomaar te ver-

binden aan een of andere organisatie en ook niet om

als ‘figurehead’ te fungeren. Als ik als fellow deel uit-

maak van jullie adviesraad, dan is een voorwaarde dat

als ik iets te adviseren heb, ik dat ook zal doen. Omdat

je me verteld hebt over de intenties binnen de vereni-

ging meer transparantie en sociocratie tot stand te

brengen, kan ik zeggen: Ja, dat wil ik als fellow steu-

nen.

Dank je en welkom als Fellow van de NVNLP! 

Het begrip sociocratie; welke ervaring heb jij

daarmee?

Mijn vrouw Deborah maakt deel uit van de

International Conscious Movement Teachers Association

(ICMTA, een netwerk van gekwalificeerde trainers op

het vlak van bewustzijn en beweging vanuit verschil-

lende achtergronden, die beweging toepassen als een

pad naar vrijheid, verbinding, creativiteit en heelheid.)

Zij hebben die organisatie helemaal opgezet volgens de

principes van sociocratie, ook wel dynamic governance

genoemd. De essentie is dat er veel meer dialoog

wordt gebruikt in plaats van discussie en consent in

plaats van consensus. (Zie kader voor het verschil tus-

sen consent en consensus). Deborah is ook betrokken

bij ons Intentional Fellowship program, waar we nu ook

met de ANLP mee bezig zijn.

Intentional Fellowship?

Het is een van de dingen waar ik momenteel aan werk

met Ian McDermott, een NLP Trainer waar ik al meer

dan 30 jaar mee samenwerk. De term Fellowship is

niet interessant vanwege de formaliteit, maar vanwege

de principes die eraan ten grondslag liggen. Als jullie

interesse hebben, kunnen we de NVNLP er wellicht bij

betrekken?

Dat lijkt me geweldig en ik zal het de leden graag

voorleggen! In eerste instantie vroeg ik je als

Fellow, omdat we zijn begonnen de ANLP te

modelleren en daar kwamen we die term tegen.

Een soort van erelidmaatschap, waarmee we het

veld als het ware groter maken en ons syste-

misch gesteund voelen. Wat betekent het voor

jou?

Kijk bijvoorbeeld naar een bedrijf als Apple (Robert

kende Steve Jobs uit zijn jeugd), waar je zogenaamde

Apple Fellows hebt. Dat zijn mensen die er vanaf de

start bij waren of betrokken waren bij substantiële ont-

wikkelingen voor het bedrijf. Zij vertegenwoordigen

een bepaald soort waarden. De mensen die bijvoor-

beeld nauw bij de eerste Macintosh betrokken waren,

zijn geen Apple Fellow vanwege die prestatie, maar

omdat zij daarmee in dat product bepaalde waarden

tot uiting brachten. Apple Fellows zijn dus betrokken

geweest bij belangrijke ontwikkelingen en belichamen

een voorbeeldfunctie voor die kernwaarden. De enige

reden dat ik dat vertel is dat Ian en ik daar voor de

ANLP een artikel over schreven, dat ik je wel kan toe-

sturen; je mag ermee doen wat je wil.

Heel graag! Mogelijk iets voor de eerste INzicht

van volgend haar, dat het thema heeft: Opnieuw

beginnen.

Dat is wat dit voor mij zo interessant maakt! Dat jullie

de ANLP modelleren en mij als fellow vragen terwijl wij

daar net dit fellowship-ding aan het doen zijn! Er lijkt

een of andere resonantie te zijn… 

Toen Anneke en Jaap en ik doorspraken wat we vol-

gend jaar zouden gaan doen, was mijn suggestie om in

plaats van een workshop een 4e generatie MasterMind

groep te organiseren. De opzet daarvan is meer actie,

meer samenwerking en democratischer. Als ik mijn

MasterMind groep [van grote ondernemers] in Silicon

Valley faciliteer, sta ik echt niet boven ze; dat weten

we allemaal. Ik zorg voor impulsen en faciliteer allerlei

dingen en daarmee heb ik een belangrijke rol, maar

NLP & Internationale samenwerking

Robert Dilts en de volgende  
Belichaming van waarden, sociocratie en 
Tijdens de workshop Conscious Leadership & Resilience van het IEP in Berg en Dal greep ik mijn kans voor een

kort interview met Robert Dilts. Zou hij bereid zijn Fellow te worden van onze mooie vereniging? Ook was ik

nieuwsgierig naar de toepassing van Robert’s Conscious Leadership model binnen de NVNLP en zijn ideeën over

NLP & Een betere wereld. Onderstaand een selectie van de vragen en antwoorden, aangevuld met de vertaling

van Robert’s videoboodschap aan de leden.



het is geen seminar of workshop. Dus voor volgend

jaar wellicht zo’n andere structuur, voor meer gevor-

derde deelnemers.

4e Generatie NLP?

Bij eerste generatie NLP wordt nog wel eens als scha-

duwkant over manipulatie gesproken. Voor mij is het

idee van de 4e generatie NLP dat de vooronderstellin-

gen en epistemologie waar NLP op gestoeld is zodanig

geïntegreerd zijn, dat er geen reden tot manipulatie

meer is. Zoals die dame die vanochtend vroeg: Hoe

maak je grote ego’s kleiner? En ik zei dat je dat niet

doet; dat je de ziel groter maakt. Daar gaat het bij 4e

generatie NLP over; het denominaliseren van het taal-

gedeelte en de verbinding met een gemeenschappelijke

bron (zie pag. 10).

Wat bedoel je in dit opzicht met geïntegreerd?

Niet alleen principes, maar ook de ethische code erach-

ter. Vergelijk het met een iPhone. Elke versie zal een

camera hebben, een agenda, etc.. En je mag toch

hopen dat een nieuwe versie niet alleen die vertrouwde

functies heeft, maar dat ie ook beter en soepeler werkt

als geheel. 

Zoals je ook mag hopen dat mensen altijd zullen

blijven lopen en praten?

Precies. NLP zal altijd met ankeren te maken hebben,

representatiesystemen, taalpatronen. Maar de nieuwe

generaties zullen die verbeteren en nieuwe mogelijkhe-

den toevoegen. En er zijn meer redenen waarom NLP

aan het begin staat van een nieuwe generatie, omdat

er nu practitioners zijn die nog niets eens geboren

waren toen NLP ontstond. 

Mensen ontwikkelen technologie en de technologie

moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan hun

behoeften. En nu hebben we te maken met de proble-

men van deze generatie.

Bedoel je die aandacht-zuigende apparaten zoals

dit (mijn telefoon)? Op de school van mijn doch-

ter praten of spelen de kinderen nauwelijks nog

met elkaar, alleen nog met hun telefoontjes.

Precies. En als je tegenwoordig een stel ziet uitgaan en

alleen op hun telefoon ziet kijken, dan weet je hoe ze

de dag samen doorbrengen.

Je zou kunnen zeggen dat ze in rapport zijn?

Ja (lachend)…maar het gaat natuurlijk om presence,

aanwezigheid. Waar bij elke volgende generatie NLP de

nadruk op ligt, is niet het verminderen van ankeren,

rapport of taalpatronen, maar het benadrukken van

presence in de relatie; relational presence. Het gaat

dus niet om rapport op gedragsniveau, maar om het

veld; de onderlinge verbinding.

Tot slot: 

Over een maand is ons congres NLP & Een betere

wereld. Zou jij de aanwezigen willen vertellen

hoe jij betekenis geeft aan die woorden? En is

het ok als ik het opneem, zodat onze leden er ook

hun voordeel mee kunnen doen?

Sure!  (zie pag. 10) 
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Interview Robert Dilts

Paul Flier

     generatie NLP’ers
     Fellowship

Robert Dilts, Fellow van de NVNLP
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NLP & Internationale samenwerking

Op verzoek van de NVNLP lichtte Robert Dilts

voor onze leden op video toe wat ‘NLP & Een

betere wereld’ voor hem betekent. Het onder-

staande is afgeleid van het filmpje dat tijdens

het congres werd vertoond en dat te bekijken is

op het youtube-kanaal van de NVNLP.

Het thema 'NLP & Een betere wereld’ resoneert heel

erg bij mij. Een van de schaduwkanten van NLP

wereldwijd, niet alleen in Nederland, is dat men NLP

beschouwt als iets voor manipulatie, verleiding, dat

soort dingen. We hebben het gehad over het idee van

‘ego versus ziel’. Als ik NLP gebruik voor een stukje

van een geheel, dan manipuleert dat stukje de andere

delen. Ook wanneer je dat doet in dienst van de

andere delen, creëer je een winst-verlies verhaal. Dus

voor mij betekent manipulatie altijd winst-verlies.

Iemand wint, iemand verliest. Of op zijn minst krijgt

iemand niks. Ik krijg iets in mijn eigen voordeel. 

Beter voor wie?
In plaats van te spreken over ‘Een betere wereld’ is

het motto bij onze NLP University net een beetje

anders. Want de uitdaging bij ‘een betere wereld’ –

zoals we weten uit het metamodel – is: beter voor

wie? Beter voor mij, maar niet zo goed voor het

milieu of voor iemand anders. Een beetje zoals 

mr. T (Trump) die zegt: ‘Make America great

again...and let’s screw Mexico and build a wall!’ Ons

motto is: ‘Creëer een wereld waar mensen bij willen

horen.’ Want dan ben ik niet langer degene die besluit

of het beter is. Als anderen besluiten dat het beter is,

dan willen ze erbij horen. Dat is mijn definitie van een

betere wereld.

Geven en ontvangen 
En ten tweede: een wereld waar mensen bij willen

horen en waarin ze kunnen bloeien. En dat betekent:

Inclusief mijzelf. Dus niet zij versus mij, maar mensen

als geheel. En ‘bloeien’ betekent voor mij dat men

eraan kan bijdragen en er voordeel van kan hebben.

Dus bloeien is niet alleen ontvangen, ontvangen...Het

is geven, ontvangen, geven, ontvangen... We hadden

het gisteren over vrijgevigheid en dankbaarheid. Ik

geef met gulle hand. Ik ontvang in dankbaarheid. Dat

lijkt mij een wereld waar mensen bij willen horen. 

We Are Messengers
We may leave our footprints
on the earth,
but we walk in heaven.
Our light shines beyond
our own vision,
our words sink deeper
than our own wisdom

We teach
what we have lived before
does not determine
what we can become

And we follow
a simple truth
of the heart:

What we see in others
we awaken in ourselves.

We become
what we give
to the world.

Videoboodschap: NLP &   
‘…een wereld waar mensen        
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Robert Dilts

Interview Robert Dilts

Consent en consensus?
Het consentbeginsel is het basisprincipe voor
besluitvorming binnen een sociocratie. Het woord is
ontleend aan het Oudfranse consente: toestemming.
Consent als basis voor besluitvorming houdt in dat
een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwe-
zigen een beargumenteerd en overwegend bezwaar
heeft tegen het nemen van het besluit. Consent ver-
schilt van consensus in de zin dat degene die ‘con-
sent geeft’ niet ‘voor’ het voorstel hoeft te zijn, alleen
maar ‘niet tegen’. Consent onthouden is dus niet
gelijk aan een veto uitspreken, omdat degene die
consent onthoudt de argumenten moet geven, wat bij
een veto niet noodzakelijk is. 

Er is sprake van consensus wanneer mensen over-
eenstemming hebben bereikt. Er wordt dan net zo
lang gesproken over de geschilpunten totdat er een
formule is gevonden die voor elke deelnemer aan-
vaardbaar is. Er wordt niet gestemd, maar het voor-
stel wordt aanvaard als er juist niemand meer om
stemming vraagt. Via het consensusprincipe bereikt
men het maximaal haalbare waar iedereen zich nog
in kan vinden. Consensus is verwant met unanimiteit,
waarbij iedereen instemt met het voorstel of er in elk
geval ‘mee kan leven’.  Hierbij wordt niet zozeer de
beste oplossing voor een probleem gekozen, maar de
oplossing waar de meesten zich in kunnen vinden.
Bovendien worden de tegenargumenten ook lang
niet altijd benoemd, terwijl daarin juist belangrijke
informatie schuil gaat waarmee het probleem beter
begrepen wordt.  (Bron: wikipedia)

Vierde generatie NLP
Bij het ontwikkelen van NLP denken we na over the-

ma’s zoals een vierde generatie NLP, vanuit een twee-

ledig perspectief. Aan de ene kant kun je het vergelij-

ken met de iPhone 6. Die verwerpt niet wat de iPhone

5, 4, 3, 2 en 1 deden. Eigenlijk bevat die alles van de

vorige versies. Sommige dingen zijn verbeterd en er

zijn opties bijgekomen. En dat is voor mij altijd het

idee van NLP geweest. 

Er bestaat dat gekke idee van ‘Oh, ik heb die eerste

generatie NLP niet nodig. Doe mij maar de vierde.’

Betekent dat dat je iPhone 6 geen van de functies

heeft van de iPhone 1? Nee, natuurlijk niet, het heeft

al die functies, en meer. Daarom eren we de voorgaan-

de generaties. Dat is één manier waarop ik denk over

de vierde generatie NLP: Elke technologie kent nieuwe

generaties. 

Nieuwe generatie Practitioners
Een tweede reden is dat generaties ook vaak worden

gemeten in menselijke generaties van ongeveer tien

jaar. Ongeveer elke tien jaar komt er een nieuwe gene-

ratie. NLP bestaat nu zo’n 40 jaar, dus komt er nu ook

een nieuwe generatie van practitioners aan. Als ik denk

aan mijn eigen kinderen, die nu ouder zijn dan ik, toen

ik met NLP begon... Hun hun generatie heeft andere

behoeftes, andere uitdagingen dan wij in de zeventiger

jaren toen de eerste generatie NLP werd ontwikkeld.

We hebben deze nieuwe generaties nodig, om tege-

moet te kunnen komen aan de creativiteit en behoef-

ten van de wereld waarin zij leven. De NLP die tevoor-

schijn komt uit de creativiteit, de behoeftes en het

bewustzijn van deze nieuwe generaties mensen is ook

wat we met vierde generatie NLP bedoelen.

Naschrift redactie: Het onderwerp Relational Presence

komt volgend INzicht aan bod, evenals tijdens het

Voorjaarscongres op 26 mei 2018 aan de hand van de

methodiek Speaking Circles.

Gedicht uit: ‘Being a person’ van William Stafford,
voorgedragen door Robert Dilts tijdens de 
workshop ‘Conscious leadership and resilience’ 

   Een betere wereld?
    bij willen horen en waarin ze kunnen bloeien…’



Joost Vanhove: ‘…een goede GPS, die uiterst

gebruiksvriendelijk is, waarmee iedereen 

precies weet waar hij staat op weg naar 

een gelukkig en zinvol leven en waarmee 

iedereen ook de kortste en boeiendste weg 

vindt naar dat doel.’

Bo Dumitrescu: ‘Bewuster worden van jezelf en de

wereld en juist meer werken aan jezelf.’

Anneke Durlinger: ‘Het toepassen van NLP op mijzelf

in relatie tot mezelf en de ander onder het motto: Ik

verbeter de wereld, ik begin bij mezelf. Met aandacht

voor het kleinste detail mede zorgdragen voor het

grote geheel.’

Bouke de Boer: ‘Leef jij in de wereld, of leeft de

wereld in jou? En die innerlijke wereld kun jij, met de

vrije keuze die je hebt, met behulp van NLP verande-

ren’

Vilna van Betten: ‘De positive circle of life dat als het

collectief bewustzijn ontwikkelt, het individu positief

ontwikkelt, de wereld mooier wordt…’

Jos Dolstra: ‘Elk mens is onderdeel van bewustZIJN.

Bewust worden is de uitdaging in ons leven. NLP kan

daar een bijdrage aan leveren.’ 

Angélique de Graaff: ‘Alles sal reg kom (as ons almal

ons plig doen).’

Lucas Derks: ‘Met NLP kan je jouw binnenwereld ver-

beteren, mits ecologisch toegepast. Dat kan met wat

geluk ook invloed hebben op de buitenwereld.’

Marlies Tjallingii: ‘Wat geweldig dat er zoveel men-

sen aan een betere wereld willen werken! Onze geza-

menlijke NLP schouders onder vrede!’

Sytse Tjallingii: 'Vrede kun je leren: het uitgangspunt

van NLP en Geweldloos Communiceren biedt nieuwe

perspectieven voor het verbeteren van de wereld in

jezelf, in je eigen gemeenschap, in conflictgebieden en

op wereldschaal.'

Wilbert Molenaar: ‘Het ontwikkelen van een homo 

compassionatos middels een evolutionaire groei 

van onze neurale patronen.’
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Terugblik Najaarscongres 2017

Tijdens het congres op 25 november stond dezelfde vraag centraal als in deze INzicht: NLP & Een

betere wereld? Met tien inspirerende workshops van tien vakbekwame trainers werd als vanouds op

één dag veel waarde gecreëerd voor de aanwezige leden. Wat dit congres bijzonder maakte, was de

verbinding die zowel trainers als deelnemers aangingen met het statutaire streven naar een betere

wereld. Want wat is dat eigenlijk: Een betere wereld? 

Voorgegaan door Robert Dilts op video gaven alle deelnemende trainers inzicht in hun kaart van dat gebied.

Vervolgens nodigden Anneke Durlinger en Jos Dolstra iedereen persoonlijk uit te onderzoeken: Wat betekent NLP

& Een betere wereld voor jou? Het laatste deel van het eerste ochtenduurtje werd de aandacht gericht op een

aantal belangrijke maatschappelijke projecten waar NLP een rol in speelt. Op onderstaande foto delen de trainers

van het najaarscongres hun visie op het thema ‘NLP & een betere wereld’, van links naar rechts:

NLP & Een betere wereld? Betekent voor mij…
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NLP & Maatschappij

Records en feedback
Met een gemiddeld totaalcijfer van 8.7 verbrak het Najaarscongres een aantal records: Ten eerste gingen we voor

het eerst in de recente geschiedenis door de magische grens van 200 deelnemers heen. De complete inschrijving

voor een recordaantal verschillende workshops verliep volledig via internet. Het plenaire gedeelte werd hoog

gewaardeerd, evenals de ‘goedgestemde’ ALV naderhand. Nooit eerder waren alle trainers voor iedereen te zien

en te horen. Gelukkig waren er ook nog verbeterpunten: Het geluid tijdens het plenaire gedeelte, de leesbaarheid

van de ondertitels bij de videoboodschap van Robert Dilts, het aanbod van vegetarische soep en de technische

ondersteuning voor de trainers. 

Tientjesacademie
Het eerste project dat de voorzitter onder de aandacht bracht, is de Tientjesacademie van Erna Smeekens. 

Zes jaar geleden berichtte INzicht (zomer 2011) al over deze voormalige bijstandsmoeder die gecertificeerd NLP-

trainer werd. Dankzij de inzet van NLP-trainers Ted Evers en Frank Bruijning, zonder wie ze de stap nooit had kun-

nen zetten. Een NLP-training ligt qua prijsstelling immers buiten bereik voor iemand in de bijstand. Daarom

besloot ze daar werk van te maken. Met de leus ‘NLP op elke straathoek’ begon ze de Tientjesacademie, waar

mensen voor een tientje per dag een volwaardige NLP Practitioner kunnen volgen. Zodat ze in elk geval kunnen

leren hoe ze meer rust en helderheid in hun binnenwereld kunnen ervaren. Wie weet welke verandering dat in de

buitenwereld teweeg kan brengen?

Stichting NLP & Maatschappij
Het bestuur heeft na ruim vijf jaar ‘proof of concept’ besloten de Tientjesacademie te steunen. Er zijn plannen om

het Tientjes-model verder in Nederland uit te rollen. Diverse leden die bij gemeenten werken, hebben interesse

geuit. Binnenkort zullen de Tientjes-trainingen NVNLP Approved zijn en zal met de leden worden afgestemd op

welke wijze er ook financiële ondersteuning mogelijk kan zijn vanuit de nog op te richten NVNLP Stichting NLP &

Maatschappij. Het idee achter die stichting, aldus de voorzitter, is om de doelstelling van ‘Verbreiding van NLP’ via

een grotere maatschappelijke inbedding meer handen en voeten te geven.

Stichting Meta Groep Holland voor veteranen en immigranten
Angélique de Graaff en Aad Allaart presenteerden hierboven het project van Meta Group Holland. Deze stichting

richt zich op getraumatiseerde veteranen en immigranten in Nederland en wil voor hen de kans vergroten om een

(nieuw) leven in de maatschappij op te bouwen. Meta Group Holland heeft zich laten inspireren door het model

van NLP-grondlegger Frank Pucelik, die in Oekraïne huizen runt voor veteranen en verslaafden. Zijn aanpak staat

haaks op de gangbare visie waarin getraumatiseerde mensen patiënten zijn, die ‘gerepareerd’ moeten worden. In

Puceliks visie dienen hulpverleners 'de weg van de oude sjamaan' te gaan: Ze worden door veranderingsfasen

heen geleid en daarin getransformeerd tot 'wijze man of vrouw’. Daarna kunnen ze niet alleen een leven in de

maatschappij oppakken, vanuit hun ervaring kunnen ze de maatschappij nu ook helpen verbeteren en verrijken. 

Angélique de Graaff Aad Allaart

redactie



Je bent van 1952. Wat betekent het voor jou om

geboren te zijn in de naoorlogse jaren vijftig?

Van vroeger heb ik vooral de wederopbouw meegekre-

gen. Overal werd gebouwd, letterlijk, mannen in witte

hemden waren de eerste flats aan het metselen. Je

kunt je nu bijna niet meer voorstellen hoe weinig men-

sen in die tijd hadden. Ik hoorde ooit een vrouw op de

radio die vertelde hoe ze in de oorlog voor heel veel

geld twee jute zakken had kunnen kopen. De draden

had ze er een voor een uitgehaald om er luiers van te

weven voor haar kind. De industrie was in de oorlog

grotendeels tot stilstand gekomen dus overal was

gebrek aan. ‘s Zaterdags ging ik naar het badhuis en ’s

woensdagsmiddags ging ik televisie kijken bij mijn

oma. Vanaf de jaren zestig werd het leven materieel

gezien snel beter. Wij zijn als Nederlanders sinds 1960

geloof ik zes keer zo rijk geworden… 

In mijn beleving zijn we almaar rijker en vrijer en

vooral ook internationaler geworden. Het was voor mij

ook de tijd van je netjes houden aan de regels, van

hard werken en van elke week je schoenen poetsen, en

dan vooral de hakken niet overslaan… Het was gezellig,

maar ook benauwend. Daar wilde ik aan ontsnappen,

dus na de middelbare school ging ik meteen naar de

VS, naar Seattle, met een studiebeurs.

Maatschappelijk bewustzijn

Na mijn studie klinische psychologie, in de jaren

zeventig, ben ik in psychiatrisch centrum Venray gaan

werken, op de opnameafdeling. Tijdens een studiejaar

in Amerika had ik mijn collega-studenten zien worste-

len om te kunnen studeren. Sommigen werkten 70 uur

per week om daarna dan weer 3 maanden te kunnen

studeren. Je moest daar ofwel behoorlijk rijke ouders

Een eigen NLP-geluid

Paul Flier

Creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, wetenschappelijke drive en maatschappelijk bewustzijn komen

in Jaap Hollander bij elkaar. Die facetten zijn ook voor de vereniging en de verbreiding van NLP van

belang. Een gesprek met de man die NLP 35 jaar geleden naar Nederland haalde. 

“Je kunt je bijna niet voorstellen hoe weinig
mensen hadden. In mijn beleving zijn we

almaar rijker en vrijer geworden”  

In gesprek met de man die NLP   
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hebben ofwel keihard werken om te kunnen studeren.

Terwijl ik, toen ik terugkwam in Nederland, gewoon

kon gaan zitten en beginnen, onderhouden door de

staat met een studiebeurs. Ik voelde me bevoorrecht

dat de staat mij mijn hele opleiding zomaar gaf, eigen-

lijk zonder er iets voor terug te vragen. Dat was een

van de redenen dat ik eerst in de psychiatrie ben gaan

werken, met een kwetsbare groep. Ik vond dat ik iets

terug moest doen.

Naar aanleiding van je enthousiasme over het

boek ‘Frogs into Princes’ en de ontmoeting met

NLP’ers op de Erickson-conferentie van 1981,

zocht je Anne Linden op in New York en nodigde

je haar uit om naar Nederland te komen. Zo

kwam NLP naar Nederland. Een historisch

moment. Maar daarna hebben jullie niet veel

meer met Anne Linden gewerkt, hoe kwam dat?

Anneke Meijer en ik haalden Frank Stass en Anne

Linden in 1981 naar Nederland voor een eerste NLP-

training bij het IEP, maar die relatie liep niet echt soe-

pel. Veel van wat zij deden vonden we prachtig, maar

er was een groot cultuurverschil tussen het New York

van de jaren tachtig en het egalitaire Nederland van

die tijd. En wij wilden ook graag van andere NLP-trai-

ners leren, wat niet goed paste in Anne’s wereldbeeld.

Gelukkig vonden wij snel daarna Gene Early, iemand

voor wie wij enorm veel bewondering hadden. Vooral

hoe hij kernpatronen kon herkennen in een gesprek.

Wij gebruiken in onze Mastersopleiding nog steeds een

model dat wij bij Gene gemodelleerd hebben: de kern-

speurder, een model om in een paar gestructureerde

stappen bij iemand een kernpatroon te achterhalen. 

Gene werd een belangrijk rolmodel voor ons: hij paste

NLP heel zuiver en gedreven toe, met veel aandacht

voor de kwaliteit van de interactie. En wij vonden in

die tijd ook Barbara Whitney, een psychotherapeute uit

Santa Cruz, die net als Gene bij de allereerste lichting

NLP-trainers uit Californië zat. Zij was bijzonder in het

contact: à la Virginia Satir. Ze kon NLP mooi en duide-

lijk gestructureerd neerzetten. Later nam zij vanuit die

Californische cultuur ook allerlei andere nieuwe dingen

mee naar Nederland, zoals Speaking Circles en

Hakomi. De gelijkwaardigheid in het contact en het

eclectische van Gene en Barbara paste goed bij ons. 

Ook Robert Dilts leerden we in die tijd kennen en ook

met hem klikte het meteen. Hij deed als trainer mee

aan onze tweede NLP

practitioners training.

Hij komt nog altijd

ieder jaar naar het

IEP met de nieuwste

NLP-ontwikkelingen.

In 2017 was dat

Succes Factor

Modelling, daar was jij

ook bij, over passie,

missie en visie.

Volgend jaar geeft hij

Fourth Generation NLP

Mastermind, een nieuw type workshop waarin je met

z’n allen iets ontwikkelt.

Wat zorgde voor die klik bij Robert? 

Robert is altijd een voorbeeld voor ons geweest. Hij

kon vroeger heel lang met iemand gaan zitten om bij-

voorbeeld zijn strategie te veranderen of zijn hiërarchie

van criteria. Als een soort psychologische horlogema-

ker, fascinerend… En Robert is ook altijd de exponent

geweest van de grote belofte van NLP, om via het

modelleren het goede te vermenigvuldigen. Hij heeft

zoveel ontwikkeld binnen NLP: de logische niveaus, de

strategies of genius, het werken met overtuigingen, de

identiteitsmatrix, derde generatie NLP, enzovoort, bijna

te veel om op te noemen. Hij heeft samen met Judith

DeLozier een NLP-encyclopedie geschreven van 2000

pagina’s! En hij heeft NLP handen en voeten gegeven

op allerlei terreinen buiten de psychotherapie, zoals

gezondheidszorg, onderwijs, training, leiderschap en

teambuilding. Door dat modelleren van wat werkt,

waar wij ook veel mee bezig zijn, is NLP vandaag een

van de breedste, veelzijdigste, meest eclectische syste-

men voor ervaringsgericht werk die er zijn.
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       naar Nederland bracht

Interview bij het IEP



Behalve psycholoog heb je ook een achtergrond

in de kunsten? 

Tijdens mijn studie psychologie heb ik drie jaar grafi-

sche vormgeving gestudeerd op de avondschool van

kunstacademie Minerva in Groningen. Dus een ‘achter-

grond in de kunsten’ is een beetje groots neergezet.

Na die drie jaar kreeg ik het te druk met de psycholo-

gie. Maar ik heb wel altijd het verlangen gehouden om

dingen te maken, om iets tastbaars en visueels neer te

zetten. Ik kom ook uit een familie van ambachtslieden,

daar past dat ook bij. Bij MindSonar bijvoorbeeld, onze

denkstijl-test, vind ik het

belangrijk dat het er een

beetje goed uitziet. Ik for-

muleer mijn missie als het

samen creëren van zelf-

standige, nuttige organis-

men. MindSonar is bijvoor-

beeld zo’n organisme.

Maar het kan ook een trai-

ningsprogramma zijn. Die

missie is een combinatie

van psychologie en design.

Je stond ook aan de basis van de oprichting van

de NVNLP. Waarom kozen jullie bewust voor een

van het IEP onafhankelijke vereniging?

Het is vooral mijn echtgenote en partner Anneke Meijer

geweest, die de oprichting van de NVNLP indertijd

heeft gestimuleerd. In het derde jaar van onze NLP

opleidingen, in het begin van de jaren tachtig, begon

het echt te lopen met NLP in Nederland. De groep

mensen die was opgeleid in NLP werd steeds groter en

zo ontstond de gedachte om een vereniging te vormen.

Veel mensen gingen er toen van uit dat wij dat zouden

doen, maar Anneke vond dat het dan teveel een IEP-

verhaal zou worden. Er begonnen steeds meer aanbie-

ders van NLP-opleidingen te komen. Anneke wilde

graag een neutraal terrein waar mensen van verschil-

lende instituten elkaar konden ontmoeten.

We voelden ook dat instituten en hun cursisten – de

gebruikers van NLP – twee heel verschillende groepen

zijn. En dat de gebruikers een eigen vereniging moes-

ten hebben. Trainingen aanbieden en mensen naar

Nederland halen, dat doen de instituten wel. Voor

maatschappelijke inbedding, de kwaliteit en de ontwik-

keling van de beoefenaars leek een eigen vereniging

beter. Vandaar dat met name Anneke dat toen gesti-

muleerd heeft. 

Heb jij enig idee hoe Mount Fuji in het logo van

de NVNLP komt?

Geen idee, dat is van ver na mijn tijd (zie pag.78). Wel

vaak gedacht wat dat zou kunnen betekenen? En altijd

gedacht daar zit vast een idee achter… 

Wat is volgens jou nu het belangrijkste voor de

verdere verbreiding van NLP?

NLP heeft fantastische dingen te bieden. Maar de

beschikbaarheid van NLP komt steeds meer in gevaar,

naarmate de maatschappelijke status van NLP lager

wordt. En dat zie je de laatste jaren helaas gebeuren.

We hebben een paar jaar geleden een analyse laten

maken door een marketingstrateeg en toen bleek dat

NLP wat betreft de maat-

schappelijke waardering – de

populariteit – in Nederland zo

ongeveer het hoogste scoort

in de wereld. Toch is er nog

veel te winnen. Dus conclu-

deer ik daaruit, dat de maat-

schappelijke inbedding van

NLP niet vanzelf beter gaat

worden. En als het om maat-

schappelijke waardering

gaat, dan speelt de weten-

schap een hoofdrol. 

Het werkt nu eenmaal zo, dat wanneer mensen willen

weten of iets deugt, ze dan vroeg of laat bij de weten-

schap terecht komen. De wetenschap is in onze cultuur

de Grote Scheidsrechter. Wat er verder ook op die

wetenschap aan te merken is, en dat is heel wat, toch

houdt de wetenschap die positie in onze maatschappij.

Zelfs als de scheidsrechter fouten maakt (denk aan

plagiaat), als er geruchten gaan dat hij corrupt is

(denk aan big pharma) of zelfs als mensen zeggen dat

hij geen verstand van voetballen heeft (denk aan

onleesbare wetenschappelijke verhandelingen), dan

nog is er heus niemand die zegt: laten we maar gaan
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“mooie verhalen 
zijn belangrijk, 

wetenschappelijke
onderbouwing is nodig”



voetballen zonder scheidsrechter. Als je denkt aan de

verbreiding van NLP, dan is dat voor mij een belangrijk

gegeven.

Vanuit het pragmatisme van Peirce en James, een van

de filosofische achtergronden van NLP, wordt gezegd:

waar of niet waar, daar gaat het niet om; het gaat om

wat nuttig is. Bruikbaarheid is belangrijker dan waar-

heid, want wat echt waar is, daar kom je toch niet uit.

Terwijl de wetenschap – kort door de bocht gezegd –

op zoek is naar hoe het nu echt zit. En ook al vervang

je waarheid door nut, dan nog is het zaak om die

bruikbaarheid ook aan te tonen. De manier waarop dat

in NLP traditioneel wordt gedaan is door middel van

testimonials. Van mensen die vertellen hoeveel zij aan

NLP hebben gehad en welke verbazingwekkende din-

gen zij met NLP hebben bereikt. Als je kijkt naar social

media, dan is het duidelijk dat dat ook een belangrijke

vorm van maatschappelijke ondersteuning is. En als je

hoort wat mensen zelf aan NLP gehad hebben of hoe

iemand met NLP honderden mensen heeft geholpen,

dan legt dat zeker gewicht in de schaal, ook als het

niet wetenschappelijk is aangetoond. Het probleem is

alleen, dat er zo veel dingen op die informele manier

met getuigenissen, anekdotisch worden gerechtvaar-

digd. Als je een groep edelsteen-therapeuten spreekt,

kunnen die vast ook mooie succesverhalen vertellen.

Ook Jomanda had talloze mensen die van de effectivi-

teit van haar bijzondere instralingen konden getuigen.

De leden van de Flat Earth Society getuigen dat de

aarde plat is, omdat iedereen zelf kan zien dat de hori-

zon recht is, en niet krom. Daar zie je dus aan, dat

mooie verhalen wel belangrijk zijn, maar dat er – zeker

op de lange termijn – ook wetenschappelijke onder-

bouwing nodig is.

Waarom is die wetenschappelijke erkenning zo

belangrijk en waar haal je de drive vandaan om

ondanks alle hindernissen toch door te gaan?

Wij hebben een NLP-onderzoek gedaan dat is gepubli-

ceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk tijd-

schrift. Als dat onderzoek elders wordt herhaald (repli-

catie) en als die herhaling hetzelfde resultaat laat zien,

kunnen we stellen dat NLP evidence based is. Dat is

momenteel mijn doel. Wat is daar nu zo mooi aan?

Dan kunnen we bijvoorbeeld naar een zorgverzekeraar

stappen en zeggen: ‘Hallo, waarom wordt dit niet ver-

goed? Hier is het bewijs dat het werkt.’ Ik denk dat het

vanzelf spreekt, dat de beschikbaarheid van NLP

gebaat is bij bijvoorbeeld vergoeding door zorgverze-

keraars. Maar hetzelfde geldt voor andere terreinen.

Bijvoorbeeld als mensen hun NLP-opleiding vergoed

willen krijgen door hun werkgever. Of als iemand voor
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Hoe wetenschap NLP kan
helpen verbeteren
Voorbeeld van future pace en stemgedrag

Een concreet voorbeeld: Het NLP-gesprek wordt
standaard afgerond met afstemmen op de toe-
komst; een future pace. Die future pace deden we
altijd geassocieerd. Je vraagt de cliënt in een toe-
komstige situatie te stappen en die situatie in
geuren en kleuren te beleven. Want we gingen er
altijd van uit, dat associatie een intensere beleving
geeft en dus ook de kans op toepassing verhoogt.
Toen wees een cursiste mij op een onderzoek van
de Ohio State University, waarin men had onder-
zocht wat voor effect geassocieerde en gedisso-
cieerde voorstellingen hebben op het later uitvoe-
ren van een gewenst gedrag. De conclusie: de
gedissocieerde voorstellingen bleken beter te wer-
ken dan de geassocieerde voorstellingen. 

Bij de presidentsverkiezingen van 2004 had men
146 studenten gevraagd om te visualiseren dat ze
gingen stemmen. De ene helft kreeg de opdracht
om dit geassocieerd te doen. De andere helft
kreeg opdracht om het gedissocieerd te visualise-
ren. Van de proefpersonen met de gedissocieerde
voorstelling, gingen er meer stemmen (90%) dan
van de proefpersonen met de geassocieerde voor-
stelling (72%). Een behoorlijk overtuigende
meting. Op de methodiek van dit onderzoek viel
weinig af te dingen. Wat de future pace betreft, is
mijn conclusie dat het van belang is om geasso-
cieerd te future pacen maar ook om het daarna
nog eens gedissocieerd over te doen. De gedisso-
cieerde future pace is belangrijk voor het idee dat
jouw gedrag voortvloeit uit jouw persoonlijke
eigenschappen (i.p.v. de omstandigheden), juist
omdat je jezelf in het beeld ziet. 
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zijn NLP-opleiding punten wil claimen bij zijn beroeps-

vereniging. Of laatst bijvoorbeeld, las ik weer een blog

waarin werd gesteld dat er geen enkel wetenschappe-

lijk bewijs is voor de effectiviteit van NLP. Als je geen

onderzoek hebt, kun je daar niet veel tegenin brengen.

Als je wel onderzoek hebt, kun je simpelweg zeggen:

kijk even naar deze onderzoeken! Hoe kun je dan nog

volhouden dat er geen bewijs is voor het nut van NLP?

De drie onderzoeken die ik tegenwoordig noem, zijn:

Hollander en Malinowski[1], Gray en

Bourke en Stipancic et al. Het is al

heel wat dat we nu tenminste deze

drie onderzoeken hebben. Hoe meer

van dit soort onderzoeken, des te

sterker staan we. Ik heb net een

artikeltje op mijn LinkedIn pagina

gezet met mijn nieuwste stelling:

‘Iemand die nu nog beweert dat NLP

‘lariekoek’ of ‘kwakzalverij’ is, is

wetenschappelijk gezien ofwel een

fossiel ofwel een oplichter.’ Dit kan ik

alleen maar beweren dankzij die

onderzoeken. Want ook al zijn het er maar een paar, je

speelt wel in een ander veld. Je kunt niet meer op een

lijn gesteld worden met Jomanda en edelsteenthera-

peuten. Dan is de discussie over het nut van NLP

natuurlijk nog lang niet voorbij, maar dan verschuift

die naar de kwaliteit van je onderzoek. Dat is een veel

beter positie voor NLP. Dan hebben we de wedstrijd

nog niet gewonnen; we spelen tenminste wel mee.

Je hebt de routes en valkuilen binnen de weten-

schap leren kennen. Je signaleert dat NLP-colle-

ga’s de zoektocht naar erkenning staken. En als

NLP’er richt je je op het bereiken van succes in

de praktijk, toch? Waar zie je dan nog mogelijk-

heden om toch dat veld te betreden?

Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Daar ben ik het

helemaal mee eens. Maar hoe beter onze wetenschap-

pelijk ondersteuning is, des te sterker wordt die prak-

tijk. Want niet alleen heb je dan meer maatschappelijk

draagvlak, waar we het tot nu toe steeds over hebben

gehad. Ook, en daar is het in de wetenschap natuurlijk

echt om te doen, begrijp je gewoon beter wat er in

NLP gebeurt. There is nothing more practical than a

good theory zei Kurt Lewin. Wetenschap kan helpen

om NLP te verbeteren. We zouden als NLP’ers veel

meer tijd moeten steken in het uitpluizen van bestaand

wetenschappelijk onderzoek dat weliswaar niet over

NLP gaat, maar dat wel met NLP te maken heeft. Daar

ligt voor ons een pakhuis vol bruikbare kennis. 

Je had het over mogelijkheden om ‘het veld’ van

de wetenschap te betreden?

Het is mij ondertussen duidelijk geworden dat, vreemd

genoeg, het hoogst gewaardeerde wetenschappelijk

onderzoek juist het verst verwijderd staat van de prak-

tijk… Op zich al een interessant commentaar op de

wetenschap… Ik heb het dan over experimenteel

onderzoek met eenvoudige taken en dan natuurlijk met

zeer nauwkeurig omschreven en verdeelde proefgroe-

pen en procedures. We zouden dat soort experimenteel

onderzoek als NLP’ers kunnen

opzetten naar de uitgangspunten

en de methodiek van NLP. Wat

er dan gemeten wordt is een

simpel doel, een eenvoudige

taak, bijvoorbeeld gezichten sor-

teren of balletjes in een bakje

gooien. De ene helft van de

groep activeert dan bijvoorbeeld

eerst een hulpbron en de andere

helft niet. De groep met de hulp-

bron zou het volgens NLP beter

moeten doen. Dat soort onder-

zoek heeft een hoge status in de wetenschap en toch

lijkt het mij relatief gemakkelijk op te zetten. 

Op een gegeven moment ontdekte ik ook de methode

van ‘Interrupted Time Series’, waarmee mensen vanuit

de praktijk een bijdrage aan de wetenschap kunnen

leveren.[2] Die methode hebben we met deelnemers

aan onze NLP-opleiding gebruikt. Zij werkten met hun

cliënten in hun eigen praktijk om het effect van een

basis NLP-interventie te meten, en daar kwam een sta-

tistisch significant resultaat uit. 

Dus we kunnen voetballen?

We zijn al aan het voetballen! Alleen spelen we nu nog

bij de amateurs. Maar we staan op het veld. Met ons

onderzoek hebben we kunnen aantonen dat NLP werkt,

althans, om het even exact te zeggen, voor lichte psy-

chosociale problemen. Dat is overigens het terrein

waar NLP volgens mij het meest wordt ingezet, dus dat

“Alleen al het
metamodel is een
route naar een
betere wereld”

Een eigen NLP-geluid



is prima. In 2016 is dit onderzoek gepubliceerd in een

acceptabel peer-reviewed wetenschappelijk journal dat

Lucas Derks heeft ontdekt en waarin hij ook gepubli-

ceerd heeft. Een journal dat NLP een warm hart toe-

draagt. Vroeger was het vrijwel onmogelijk om een

onderzoek met ‘NLP’ in de titel in welk wetenschappe-

lijk journal dan ook gepubliceerd te krijgen. Maar met

dit journal is dat ineens haalbaar geworden.

Je benoemde de grote belofte van NLP om via het

modelleren het goede te vermenigvuldigen? Wat

bewonder je aan Richard Bandler? Wat zouden

we van hem kunnen modelleren?

Bandler heeft op allerlei manieren laten zien dat je

submodaliteiten meespelen in hoe je tegen dingen aan-

kijkt. Wij hebben dit zelf verwoord in het NLP-principe

‘Hoe je het weergeeft, bepaalt wat het je doet’. Dat

heeft ook de consequentie dat je verantwoordelijk bent

voor je eigen beleving, want je kunt immers je submo-

daliteiten veranderen. Dat vind ik mooi, want ik ben

een fan van verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Bandler is goed in het uitgebreid toepassen van een-

voudige, op de praktijk gebaseerde principes.

Bijvoorbeeld het idee dat gevoelens subjectief een

bepaalde kant op draaien en dat je dat kunt omdraai-

en. Hij heeft het lef om creatieve ideeën uit te probe-

ren. Zo heeft hij bijvoorbeeld ontdekt dat als je tegen

iemand begint te praten, en je houdt niet meer op, dat

die ander dan vaak in trance gaat. Als de cliënt een-

maal in trance is, geeft hij interspersal suggestions -

dezelfde suggestie wordt in allerlei verschillende vor-

men herhaald. Dat is echt een vondst. Het ego-aspect

en de didactiek van zijn werk spreken mij minder aan,

maar ik bewonder zijn creativiteit en zijn lef.

En John Grinder?

Grinder is de man van de structuur; dat je je beleving

in kaart kunt brengen en dat een plattegrond met ele-

menten daar goed voor werkt. Voor hem is je emotio-

nele toestand, je state, het belangrijkst, waar Bandler

de strategie, hoe je denkt, belangrijker lijkt te vinden.

State versus strategy wordt dit wel genoemd. Bij

Grinder gaat het ook vaak over de relatie tussen taal

en beleving en over hoe we ons wereldbeeld opbou-

wen. De filosofische invloeden op NLP, zoals Korzybsky,

Chomsky en Vaihinger komen via Grinder. We zijn con-

stant met taal bezig, naar binnen toe, zelfspraak, en

naar buiten toe. Maar wat zit daar qua beleving eigen-

lijk onder? In feite is alleen al het metamodel van NLP

een route naar een betere wereld, omdat het helpt om

misverstanden te voorkomen en op te lossen. En

Grinder is ook: modelleren. Als iemand iets belangrijks

kan, breng het in kaart en je kunt het leren. 

Er wordt wel gezegd dat Grinder vooral Bandler heel

goed heeft gemodelleerd. Volgens mij is Bandler meer

de man van de creatieve ingevingen en Grinder de

man van de structuur. En dat is een sterke combinatie.

Robert Dilts heeft ooit gezegd: ‘Bandler en Grinder

waren beslist een stuk intelligenter toen ze nog samen-

werkten.’ Die collective intelligence van Bandler en

Grinder, die was mooi. Net als bij de Beatles. Paul

McCartney was ook op zich een geweldige bassist,

maar het was toch niet hetzelfde zonder die andere

drie.

Bronnen:

1. The Effectiveness of NLP: Interrupted Time Series Analysis of

Single Subject Data for One Session of NLP Coaching, Jaap

Hollander et al, Journal of Experiential Psychotherapy. Dec

2016, Vol. 19 Issue 4, pp 41-58. 

2. http://clinfowiki.org/wiki/index.php/Interrupted_time-

series_analysis
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Doel: Evidence Based NLP
Wie wil dit onderzoek herhalen?

Een systeem mag ‘evidence based’ worden
genoemd, als wetenschappelijk onderzoek laat
zien dat het effectief is en als dat onderzoek op
meerdere verschillende plaatsen hetzelfde positie-
ve resultaat laat zien. Met andere woorden: als het
onderzoek met succes wordt herhaald, ofwel ‘gere-
pliceerd’. Het doel is om NLP de titel ‘evidence
based’ te geven.

Dus: wie wil dit onderzoek herhalen?
Heel concreet houdt dit in dat je ongeveer 40 prac-
titioners op vooraf bepaalde specifieke manier een
NLP-sessie laat doen. Die manier (de methode)
leveren wij aan en kunnen wij met de betreffende
practitioners doornemen. De sessie moet exact vol-
gens deze richtlijnen worden uitgevoerd ivm de
replicatie. De practitioners moeten goed getraind
zijn. Ze mogen nog wel in opleiding zijn, maar dan
wel al een dag of 14 training hebben gehad. Zij
werken buiten de training met cliënten in hun eigen
praktijk of op het werk.

Per cliënt wordt er eerst besproken waar hij of zij
aan wil werken. Dit doel wordt gedurende 20
dagen gemeten (elke dag noteert cliënt in hoeverre
het doel die dag wordt gehaald). Er is dan dus nog
niet aan het doel gewerkt. Vervolgens wordt de
NLP-sessie gedaan, waarna het doel weer 20 dagen
wordt gemeten. Deze 40 (2x20) meetpunten wor-
den statistisch geanalyseerd, wat wij eventueel ook
kunnen verzorgen.

Interview Jaap Hollander
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Van wie zijn onderstaa  

“Optimism is a strategy for
making a better future.

Because unless you believe
that the future can be better,
you are unlikely to step up
and take responsibility for

making it so.” 

Noam Chomsky

We live in a house of mirrors and think we are

looking out of the windows. 

If you are bored, you are not paying attention.

Fritz Perls

We need to see ourselves as basic miracles.

Your responses to the events of life are more

important than the events themselves.

Virginia Satir

Allow yourself to see what you don’t allow

yourself to see. 

Life will bring you pain all by itself. Your

responsibility is to create joy.

Milton Erickson

If you wanna help the poor; don’t become

one of them. If you wanna help the blind,

see for yourself.

Richard Bandler

From our parents and teachers we learn

about the limitations of the previous 

generation.

John Grinder

You don’t make the ego smaller; 

you make the soul bigger.

Robert Dilts
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Van wie zijn 
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Het uitgebreide NLP Inspiratiepakket twv ruim € 300 is

met acht goede antwoorden gewonnen door: Eric

Bansberg in Winssen. Hij ontvangt binnenkort: 

Bouke de Boer: De bijzonder reis van een prikkel & Ik

kan de wereld veranderen. En jij weet wie ik is…

Lucas Derks: Spoken in de kop & Psychotherapie, een

kwestie van wennen & Essenties van NLP (met Jaap

Hollander)

Jos Dolstra: Coachen met Body & Mind Language

Joost Vanhove: De spiegel van helder bewustzijn

Wilbert Molenaar: mBraining van Grant Soosalu &

Marvin Oka

Anneke Durlinger: Handboek voor trainers & Voorbij je

eigen wijze: effectief communiceren met metaprogram-

ma’s in professionele relaties (met Guus Hustinx)

Bo Dumistrescu: AfricAlive – Over land van Delft naar

Kaapstad (boek + DVD)

Marcel Hendrickx: Zeg me dat ik oké ben

Vilna van Betten: 3 CD’s met helende meditaties

Kanshebbers voor de vele troostprijzen met zeven

goede antwoorden zijn: Sacha Loeffen, Verginia Spier,

Eddy Lieferink, Hanny Post, Roos Schippers. 

Op de ALV van 20 december as wordt aan deze men-

sen, als ze aanwezig zijn, een aantal prachtige boeken

uitgedeeld.

Inspiratie & Vrijgevigheid

   nde citaten?
Het SFM Leadership Model van Robert Dilts identificeert negen

kwaliteiten van bewust leiderschap. SFM staat voor Success Factor

Modeling en vormt het resultaat van decennia modelleerwerk bij

succesvolle bedrijven. Een zo’n kwaliteit is ‘vrijgevigheid’. Een

mooi voorbeeld hiervan kwam van de verschillende workshop-

gevers, die natuurlijk al hun bijdrage aan het inspirerende con-

gresprogramma gaven. Daar bovenop doneerden de meesten hun

‘fee’ aan het goede doel en stelden ze een boek, CD of DVD

beschikbaar voor het NLP-inspiratiepakket voor de winnaar van de

prijsvraag. Een ander voorbeeld komt van Jaap Hollander, die tij-

dens het congres bekend liet maken dat het IEP een gratis

MindSonar-profiel beschikbaar stelt aan alle leden van de NVNLP.

De volgende INzicht zal hier nader over berichten.

En de hoofdprijs gaat naar...
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Welke mens wil je zijn? 
Wat betekent het om in te zien dat we deel uitmaken van een beschaving die te dik en te groot gewor-

den is voor deze wereld? Hoe kun je omgaan met de existentiële behoefte om daarmee in het reine te

komen? Om vrede te vinden in het hart? Welke grote verhalen zijn daarvoor nog beschikbaar en toe-

reikend? Deze vragen vormden de basis van het essay dat Rudy Vandamme schreef na 

een trektocht door de Canadese wildernis met zijn partner Ann Sterckx. 

“ Hoe antwoord te
geven op een historisch 
ontwikkelingsthema: 
een volk zonder 
zingevend verhaal…”



Ann en ik voelen ons ongemakkelijk als we kijken naar

de maatschappij, de mens en de wereld. Daar zijn ook

redenen voor. We weten dat dit niet zo verder kan. Het

is balanceren tussen ons rijke, comfortabele en boeien-

de leven en het slechte nieuws. Het is ook niet zomaar

op te lossen. Het is immers geen vraagstuk of pro-

bleem. Hoe we ons voelen in het leven is deel van

onze identiteit. Het komt elke dag opnieuw naar voren

en de enige vraag is hoe we met onze identiteit als

mens in het reine komen. 

Rond 2008 gingen mijn ogen open voor de gezond-

heidstoestand van de aarde. Eerst ben ik nogal fana-

tiek geworden. Maar na vier jaar ontdekten we dat ons

activisme ‘tegen de stroom in’ weinig duurzaam resul-

taat opleverde. We werden bovendien bestempeld als

missionarissen en hadden onszelf gemarginaliseerd in

een ideologische positie: ‘wij weten het beter’. We

gebruikten onbewust de metafoor van de oorlog, ver-

oordeelden mensen en trokken ten strijde voor het

goede doel. We beseften dat er in onze ervaring iets

miste: innerlijke vrede over onze verhouding met de

beschaving, met de maatschappij, met de mensheid.

Waar verlangden we zelf naar? 

Na Canada weten we het. We zijn wakker geschud om

antwoord te geven op een historisch ontwikkelingsthe-

ma: een volk zonder zingevend verhaal. Het is niet iets

psychologisch. We lijden niet aan een depressie. Het

gaat ook niet om ons ego, noch om ons succes. Het

fundamentele thema is de uitdaging in het reine te

komen met hoe we allen als mens ons mens-zijn invul-

len. We willen kunnen wonen in deze wereld, we willen

trots kunnen zijn op het mens-zijn. Een ontwikkelings-

verhaal helpt daarbij. Eerst wilden we zo goed mogelijk

identificeren wat precies onze existentiële ervaring is.

Dit is een erg emotioneel deel. Het gaat over onze pijn,

ons geweten en onze levensstijl. Daarna onderzochten

we de volgende zeven verhaaltypen, die in onze

samenleving voorgesteld worden om mens, wereld en

leven te begrijpen. Hoe verhouden we ons tot elk van

die verhalen?

Rudy Vandamme

Bewustwording en transitie

Deze tijdsperiode wordt wel omschreven als het verlies

van de grote verhalen. Atheïsme, individualisme en

consumentisme laten veel mensen alleen korte ter-

mijnvragen over: Hoe ga ik slagen in mijn loopbaan?

Welk huis gaan we bouwen? Waar gaan we dit jaar op

vakantie? Toch lijkt het alleen maar dat er geen groot

verhaal verteld wordt. In werkelijkheid worden veel

levens bepaald door een verhaal van meritocratie: Als

je maar hard genoeg werkt, kun je je eigen succes,

geluk en zin creëren. Het is het wereldbeeld van de

maakbaarheid van de mens en van het recht om de

ander te gebruiken voor eigen doelstellingen.

Onze generatie kan beschuldigd worden van materialis-

me. De positieve kant ervan is echter dat we een

generatie zijn geweest die het heft in eigen handen

heeft genomen. De laatste vijftig jaar zie ik als een

historisch experiment: Geef een generatie de vrijheid

om hun leven vorm te geven, wat maken ze er dan

van? Een conclusie is dat de democratisering van rijk-

dom en de toegenomen individuele vrijheid niet per se

leiden tot een hogere vorm van mens-zijn. Ook vraagt

het van individuen een immense zelfsturing om weer-

baar te zijn tegen allerhande verleidingen. Mensen zijn

evolutionair gezien makkelijk te manipuleren. Dus als

de samenleving geen bescherming biedt, kunnen dui-

velse krachten een vacuüm gemakkelijk misbruiken.

Ten slotte het goede nieuws: burgers hebben macht.

Als er maar genoeg mensen ophouden medeplichtig te

zijn aan allerlei wantoestanden, verschrompelt de dui-

vel; hij wordt niet meer gevoed. 

Gelukkig is dit alles op zijn einde aan het lopen. Dit is

niet meer het spel dat we willen spelen. Veel mensen

willen niet meer fulltime werken maar een natuurlijk

levensritme, met aandacht voor werken, zelfontwikke-

ling en gezin. Onze steden worden weer groener. We

kunnen al iets meer ademhalen. Mensen willen een

poëtisch leven, uitgebalanceerd. We willen comfort

maar hoeven geen luxe. Ondertussen vertellen de

media andere verhalen, de economie moet groeien, we

moeten harder werken, langer werken. Wie kan of wil

dit nog volgen? 

Meritocratie: hard werken en je geluk verdienen
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De weg van de mens in zeven verhalen



De geschiedenis van de mens is ook een verhaal waar-

in we ons stap voor stap bevrijden van onze gebonden-

heid aan de aarde. We hebben ons niet alleen bevrijd

van activiteiten die dienen om te overleven, zoals zoe-

ken naar voedsel. Ook van huishoudelijk werk, een

huis bouwen of ouder zijn voor de eigen kinderen.

Zulke noodzakelijke arbeid besteden we liever uit aan

anderen of apparaten. De uiteindelijke droom van veel

mensen is geld genoeg te hebben om zich echt hele-

maal te bevrijden van werk en vervolgens alleen maar

te genieten.

Door het gebruik van technologie verandert de mens

geleidelijk. Er ontstaat een verhaal waarin de mens

veel meer mentaal en digitaal wordt. Cyberwezens,

genetische manipulatie, plastische chirurgie, farmaceu-

tica, nanotechnologie; het is allemaal niet zo ver weg.

De natuurmens die we denken te zijn, is al in grote

mate afhankelijk van allerlei techniek. 

Deze drang naar bevrijding is tegelijk een miskenning

van de waarde van lichamelijke arbeid als bron van

zingeving. Dit verhaal aanvaardt dat we vervreemd zijn

van ons lichaam en ons geluk zoeken in een mentale

ruimte. Psychosomatiek, depressie, burn-out en chroni-

sche vermoeidheid zijn tekenen van het lichaam dat

vers voedsel wil, dat meer wil slapen en niets doen,

dat dierengeluiden wil horen, dat fysiek moe wil wor-

den door lichamelijke arbeid, ploeteren in de aarde,

geleefd wil hebben. Het lichaam wil duisternis, stilte,

rust. Het lichaam wil in de verte kunnen staren, in-

drukken kunnen verwerken, goede gesprekken voeren. 
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Het cyborg-verhaal: ons lichaam overbodig maken

Het beschavingsverhaal begon al eerder, met het

Verlichtingsdenken en de wetenschap. De kunst der

wetenschap om het menselijk denken in twijfel te trek-

ken, werd een kunde om te voorspellen en te controle-

ren. De wetenschap levert nu de kennis en techniek

om het leven te beheersen. Een hele cultuur is daar-

door het denken, het hoofd, belangrijker gaan vinden

dan het gevoel, het hart en het ambachtelijk lichame-

lijk bezig zijn. Verlicht denken werd gereduceerd tot

maakbaarheid en machinaal denken. Het kwam te

staan tegenover natuurlijkheid. Het is verbazingwek-

kend hoe snel een beschaving zich heeft afgekeerd van

zijn verbinding met de natuur, vervreemdde van de

eigen habitat. Een hele generatie stedelingen is versto-

ken van natuur ervaringen. 

Het wilde, het animale, de natuur wordt aan de ene

kant verguisd, aan de andere kant blijft de mens

erdoor gefascineerd. We zijn geïntrigeerd door onze

schaduw. Het wilde is een deel van de mens, maar we

onderdrukken het. Welbeschouwd zijn mensen jaloers

op dieren. Dieren zijn niet verwend of vervreemd. Ze

worden niet belast met bewustzijn. Ze hoeven niet te

denken alvorens te handelen. De rusteloosheid die zo

eigen is aan de mens is ons lijden. In contrast tot die-

ren is de mens neurotisch, door zijn bewustzijn ver-

vreemd van zijn habitat en verstrengeld in veel te veel

mogelijkheden. 

Het beschavingsverhaal is nu dit geworden: we schop-

ten het wilde uit de voordeur naar buiten en het komt

langs de achterdeur terug naar binnen. Daar maakt het

herrie: verslavingen, criminaliteit, hebzucht, verborgen

avonturen. En dat leidt nog tot meer obsessieve con-

trole: psychiatrische labels, juridische structuren en

hulpverlening. Ondertussen blijven we diep verlangen

naar deel-zijn van het universum.

Ook al doen we het in vele opzichten als beschaving

niet slecht, een beschaving heeft welbeschouwd ook

heel wat duivelse kantjes en is zelfs in grote mate

onmenselijk. Mensen die heel beredeneerd dieren

slachten zijn bijvoorbeeld misschien wel onmenselijker

dan een leeuw die instinctief zijn prooi verscheurt.

Bovendien tonen dieren ook heel wat bewustzijn, logica

en ethiek. Het wilde en de natuur staan daarom niet

tegenover de beschaving, maar zijn deel van de men-

selijke identiteit.

Het beschavingsverhaal: de natuur naar onze hand zetten



Bewustwording en transitie

Religieuze verhalen: ons verlossen van het lijden

Het is alsof God behoort tot de fantasiewereld en wegens

gebrek aan observatie alleen voorwerp kan zijn van geloof.

Maar iedereen die reflecteert over zijn plaats in grotere gehe-

len, iedereen die wel eens ’s nachts naar de sterren kijkt, kan

volgens mij voelen dat we deel zijn van iets, van een verhaal

zonder plot, een verhaal zonder woorden. Deze ervaring maakt

een mens niet depressief, integendeel. Doorheen onze nietig-

heid voelen we ons in verbinding. De ervaring een kleine gar-

naal te zijn in een grote oceaan, is daarom een betere basis

voor een verhaal dan een ego dat zichzelf opstelt als een toren

op een berg. 

Voor velen zijn de woorden God en religie te veel besmet. Het

vraagt welwillendheid dat los te laten en het religieuze vacuüm

te gebruiken om een nieuw wereldbeeld te stichten. Waarin alle

levende en niet-levende wezens een plek hebben. Dit gaat over

liefde, God, en een levenswijze waarin mysterie en schoonheid

de transcendente dimensie vormen, een levenswijze die het

menselijk ego overstijgt. De religieuze ervaring en ook het vol-

gende ecologisch wereldbeeld zijn moeilijk verhalen te noemen.

Elke poging tot verhaal lijkt opnieuw antropocentrisch, te ker-

kelijk, te verlossingsgericht. Dus het kan alleen leiden tot een

open vraag: als de mens niet het hoogtepunt is van de

evolutie maar een klein deeltje van het univer-

sum, welke weg is hij dan aan het

gaan?

Zingevingsvragen werden lange

tijd ingevuld door het

Christelijke verhaal. Hierin

heeft de mens als toppunt van

de schepping een speciale rol.

Het is een verhaal dat hoop op

verlossing voorspiegelt, waarin

we zelf de hemel kunnen ver-

dienen. En dat klinkt dan weer

erg als het meritocratieverhaal.

Voor ons is religie vooral een

ervaring die behoort tot het

menselijk leven. De religieuze

ervaring houdt in dat we ons

deel voelen van een mensover-

stijgend geheel. Noem het een

kracht, een bron, of God; de

naam maakt niet uit.

Schoonheid, goedheid, verwon-

dering en liefde maken er deel

van uit. 

In ons geval behoort dit soort

ervaringen tot de diepste kern

van onze identiteit, van wie we

willen zijn als mens. Het

wetenschappelijke en materia-

listische wereldbeeld heeft ons

natuurlijk allemaal goed te

pakken. 

“Anderen die ik probeerde te overtuigen waren 

niet door  dezelfde bewustwording van pijn gegaan.”
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Het verhaal van de mens wijzigt dramatisch als we het

tijdskader wijzigen naar enkele miljoenen jaren. Dan

gaat het niet meer over de menselijke soort, maar

over het komen en gaan van soorten. Het verhaal

begint dan bij de pre-mens en loopt verder naar de

post-mens. Het evolutionair perspectief levert een inte-

ressante verhaallijn van steeds complexere levensvor-

men. In dat grote verhaal is de mens niet meer de

koning van de schepping, noch een toevallige onbenul-

ligheid. De grote vraag is welke schakel de mens ver-

vult in de evolutie naar hogere complexiteit, wat we de

‘post-mens’ noemen.

Zo kom ik op vragen die ik weinig gesteld hoor wor-

den: welk deel van onze genetische pool zal door een

volgende soort worden overgenomen? Hoe zal die vol-

gende soort ontstaan? Wat zal door de volgende soort

als primitief bestempeld worden? Ik heb ook meer

cynische vragen, zoals: Is de menselijke soort wel de

moeite waard om voor te vechten? 

Dit evolutionair verhaal van de mens klinkt een beet-

je vreemd. Het is geen verhaal met een happy end.

Toch is het een mooi verhaal omdat het helpt om in

het reine te komen met hoe de mens haar eigen

beschaving vorm heeft gegeven, overigens naar zijn

beste vermogen. Bovendien is het een uitnodiging om

te kiezen voor het beste van de mens, want dat is wat

we door te geven hebben aan de volgende soort.

Het evolutionair verhaal: voorbereiden op de post-mens

We zijn er als soort in geslaagd alle natuurlijke vijan-

den te vernietigen, met het resultaat dat het ecologi-

sche evenwicht danig verstoord is. Wat is de plot ach-

ter dit succes? Volgens wetenschappers zijn we dicht

bij een omslagpunt waarna feed-

backloops gaan versnellen en

chaos zullen creëren. Activisten

verdedigen de stelling dat we dit

omslagpunt nog kunnen voorko-

men als we nu allemaal onze 

onecologische gewoontes veran-

deren. In de krant lees ik de kop:

‘Wie zal de wereld redden?’

Het ‘red-de-aarde’-verhaal pro-

beert ons ervan te overtuigen tot

actie over te gaan. Zoals investe-

ren in nieuwe energie, buurtwerking en peer-to-peer-

economie. Of het verminderen van afval, vlees- en

brandstofverbruik. Het ‘red-de-aarde’-verhaal creëert

drama, maar ook gevoelens van schuld en hoop. Als

resultaat wordt een groene gemeenschap voorgesteld,

transition towns, waar het aangenaam is om te wonen

in het post-carbon-tijdperk. Het vraagt alleen een ver-

andering in ons bewustzijn. De plot lijkt ook hier weer

op het meritocratische scenario: het paradijs is moge-

lijk; we moeten het alleen verdienen.

Toch is de hoop op een ecologische, groene, harmoni-

euze wereld het vertellen waard. Wij twijfelen er niet

aan dat de mens zijn best moet doen om ecologisch en

ethisch te leven. Maar het verhaal zelf is bedenkelijk.

Er zijn heel wat mensen voor wie

de belofte van het paradijs niet

meer als motivator werkt. Ze

geloven niet dat het nog kan en

eerlijk gezegd wij ook niet. Terwijl

we dit zo schrijven, voelen we

ons bijna verraders, schuldig

omdat we niet ook op de barrica-

des staan. Is het niet beter om te

stoppen met vechten en vooral

minder afhankelijk te worden van

al deze structuren?

Ongetwijfeld zullen meer en meer mensen wakker

schieten en misschien komt er wel een collectieve

omwenteling aan – we willen het graag geloven, maar

het motiveert ons niet. Het lijkt iets te veel op valse

hoop; dat we door eigen toedoen het ecologisch even-

wicht kunnen herstellen. Voor ons is de verbinding met

de aarde geen daad om onze habitat veilig te stellen.

Waar we voor staan, is dat we kiezen voor een ecologi-

sche levensstijl op basis van de identiteitsvraag: welk

soort mens willen we zijn? 

“Terwijl we 
dit zo schrijven,
voelen we ons
bijna verraders”

Het eco-verhaal: de aarde redden

?
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Onze rusteloosheid werd veroorzaakt door de afwezig-

heid van een zingevend verhaal. Onze tocht door de

verhalen leerde dat geen enkel verhaal volledige ver-

vulling brengt. Rust hebben we gevonden door de

keuze te maken niet te willen samenvallen, ons niet te

willen overgeven aan een of andere ideologie, mening

of verhaal, zelfs niet aan groen. Onze identiteit is de

open ruimte. Het leven is een wandeltocht door een

gevarieerd landschap. 

Wij wandelen dat antwoord en vertrouwen op onze

levenswandel. Zo kan iedereen ook kiezen wat hij wil

doen met het dramatische nieuws dat dagelijks op hem

afkomt. Je kunt je afschermen en je opsluiten of je

kunt voelen waar je existentiële pijn zit en wie je wilt

zijn als mens. Welke mens wil je zijn?

In het essay ‘Levensstijlactivisme’ werkte Vandamme dat

verder uit: ’We weigeren onszelf te reduceren tot de

speelbal van verhalen, we weigeren gemakzucht, onver-

schilligheid of cynisme. We laten ons ook niet verleiden tot

een nieuw ultiem verhaal dat pretendeert alles te kunnen

beantwoorden en oplossen. We zien onszelf als levensstijl-

activisten die door hun levensstijl een standpunt innemen

in het private, publieke en professionele domein. Een zin-

vol leven is voor ons niet ergens ver weg, maar te vinden

in de honderden dagelijkse keuzes waar we ons voor

gesteld zien.’ In 2018 besteedt INzicht hier meer aandacht

aan.

In vrede leven met je bestaan als mens is vandaag de

dag niet makkelijk. In zo’n geval is het erg verleidelijk

om een groot verhaal te omarmen. Verhalen zijn

immers een instrument om betekenis te geven en de

chaos naar orde terug te brengen. Hoe verleidelijk ook,

we merken dat het voor ons onmogelijk is om ons aan

een verhaal over te geven. Door onze visie op de hui-

dige mens durven we te zeggen dat het onvermogen

om tot overgave te komen ten aanzien van één of

ander verhaal, een goed teken is. Het is nodig voor de

weg van de mens om los te komen van ideologieën,

kerken, partijen, groeperingen; hoe mooi die ook zijn. 

Ideologieën en utopieën leiden tot groepsdenken: wij

tegenover zij. Dat brengt energie met zich mee, maar

het heeft valkuilen die we onvoldoende meester zijn.

Verhalen en wereldmodellen hebben de neiging de neo-

cortex te koloniseren. Wat de mens nu nodig heeft, is

een manier van denken en leven dat insluit, eerder dan

uitsluit, dat diversiteit aanvaardt en niet monopoliseert,

dat verbindt en open-minded is. 

Daarom hebben we besloten om ons, voorlopig, aan

geen enkel verhaal of wereldbeeld over te geven. We

bewegen op een dialogische manier tussen verschillen-

de perspectieven. Een groot deel van deze levenshou-

ding is de aanvaarding van de vervreemding en ruste-

loosheid die het met zich meebrengt. We blijven

bewust in een plek van marginaliteit en individualiteit.

Het vraagt enige oefening van ons om de positie van

vervreemding te zien als de kern van onze identiteit.

De mogelijkheid om niet bepaald te zijn door instincten

of sociale normen is een grote bron van zelfontplooiing

voor de mens. Hoe paradoxaal ook, maar het aanvaar-

den van de leegte, de openheid, het niet-kiezen is een

fundament om rust te vinden in wie we zijn en willen

zijn. 

Wat wij voor onszelf ontdekt hebben, is hoe we ver-

schillende verhalen met elkaar kunnen laten spreken.

De rust ontstaat echter niet in het hoofd, want met

logisch denken weten we geen allesomvattende syn-

these te bedenken. De rust ontstaat door verbindende

dialogen uit te bouwen, mogelijkheden te delen en ver-

volgens het lichaam de verwerking te laten doen. De

taak van ons hoofd is open te blijven en verhalen te

beluisteren en kritisch te waarderen. De taak van het

lichaam is erg verschillende verhalen samen te bren-

gen en de synthese doorheen het leven zelf tot uit-

drukking te brengen. Anns zinnetje ‘Walking the ans-

wer’ is voor ons deze gedachte geworden. Door al

wandelend door het leven te gaan, figuurlijk en ook

letterlijk, wandel je het antwoord. 

Dr Rudy Vandamme is NLP
Master Trainer en schreef
ondermeer het essay De
weg van de mens, zeven
verhalen, waar dit artikel
een samenvatting van
geeft. Het verscheen
voor het eerst in
Goddelijk Wild [2015]. 

Het dialogisch geleefde verhaal: bewegen tussen verschillen

Conclusie
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‘Fairness’ en ecologie als 
Vanuit de vierde waarneempositie naar een betere wereld

Bij dieren die in een sociaal systeem leven speelt fair-

ness ook een rol. Maar wat gebeurt er met dit aange-

boren instinct bij meer ontwikkelde soorten, zoals de

mens? De Canadese evolutionair bioloog Joe Henrichs

stelt dat het gevoel voor fairness ontstaat zodra er

sprake is van enige economische integratie. Iedereen

kent wel het nare gevoel van ergens teveel voor

betaald hebben. Bijvoorbeeld als de kwaliteit tegenvalt,

als we de spreekwoordelijke kat in de zak gekocht heb-

ben, of als we vinden dat we te weinig betaald krijgen.

In het fMRI hersenonderzoek staat dit bekend als

‘betaalpijn’. Zodra we ons bedonderd voelen is de

waarde van fairness in het geding. Fairness is kennelijk

een universele kernwaarde voor mensen. Het regelt

onze verhoudingen in het sociale en economische sys-

teem. Daarmee verwijst het criterium fairness naar het

logische niveau van spiritualiteit: het grotere systeem

waar iedereen deel van uitmaakt. Als wij fair behan-

deld willen worden als mens, verwijst dat ook naar het

niveau van identiteit: Ik ben gelijkwaardig en zo wil ik

gezien worden. Fairness is een criterium op de hoogste

logische niveaus.

Mensen hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor wat fair is en wat niet. Als we zaken unfair vinden

reageren we daarop met heftige emoties van teleurstelling, boosheid of verontwaardiging. Het gevoel

voor ‘fairness’ speelt individueel, maatschappelijk en in organisaties een belangrijke rol. Maar over

wat fair is en wat niet verschillen de meningen vaak drastisch. Wat zijn de effecten daarvan en hoe

kunnen we er mee omgaan? Hoe kunnen we kijkend door de bril van NLP dit fenomeen beter begrijpen

en ten positieve inzetten voor een betere wereld? 

“We houden kennelijk liever de illusie van
een faire wereld overeind dan dat we de

werkelijkheid onder ogen zien.”
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Ecologie als aandeelhoudersbelang

    aandeelhoudersbelang
       Betekenis van emoties 

Als we ons aangevallen voelen op het niveau van iden-

titeit en spiritualiteit is de impuls om terug te vechten

een tamelijk universele en primaire reactie. Met terug-

vechten immers kan de verstoorde balans tussen

geven en nemen weer hersteld worden, denken, of

beter, voelen we. Vaak maken we de zaak daar alleen

maar erger mee. Uit de conflictbemiddeling weten we

dat deze neiging om terug te vechten juist de grootste

belemmering vormt voor het oplossen van een conflict.

Maar die kennis maakt het nog niet gemakkelijk om

deze impuls te transformeren. Dat vraagt om ‘state

control’ en empathie voor de positieve intentie van de

ander. In de praktijk is het vaak eerst nodig om een

vorm van genoegdoening en erkenning te krijgen voor

het feit dat de ander niet fair geweest is, voordat de

hand weer uitgestoken kan worden en de kloof over-

brugd kan worden.

De illusie van het faire leven
Als we verwachten dat het leven fair is, dat onze maat-

schappelijke systemen en instituties fair zijn, en dat

niet blijkt te kloppen, dan raken we van slag. Die ver-

wachting weerspiegelt interessante overtuigingen.

Immers, als we om ons heen kijken en het nieuws vol-

gen dan zien we voortdurend de bewijzen dat het leven

en de maatschappij helemaal niet fair zijn; integen-

deel. En toch houden we vast aan die overtuigingen

wanneer we boos worden als het leven zich unfair bij

ons aandient. We houden kennelijk liever de illusie van

een faire wereld overeind dan dat we de werkelijkheid

onder ogen zien. 

Fairness en politiek
‘Wij verliezen onze banen, zij blijven zitten; wij leveren

fors in, zij krijgen erbij; in onze zwarte wijk nemen cri-

minaliteit en agressie toe, zij wonen veilig in grote hui-

zen in witte wijken. Het verschil is niet fair.’ Populisten

spelen daar handig op in door boosheid en onvrede

een stem te geven en te voeden, veelal met aangepas-

te of ‘alternatieve’ feiten. Ook met de echte feiten kun

je moeilijk uitleggen dat het fair is dat een CEO 250

maal zoveel verdient als de man op de werkvloer. Dat

die 250 jaar moet werken om hetzelfde bedrag te ver-

dienen als de hoogste baas in een jaar. In tien jaar tijd

is dat zelfs opgelopen tot 25 eeuwen. De liberale vrij-

heid om te kiezen wordt door veel mensen niet als vrij-

heid ervaren. Velen hebben het gevoel vast te zitten in

een unfair maatschappelijk systeem en geen kant op te

kunnen. Het zit het met rechtvaardigheid anno 2017?

De filosofie van de rechtvaardigheid
De Amerikaanse filosoof Michael Sandel (2010) onder-

bouwt in zijn boek ‘Rechtvaardigheid’ de stelling dat de

deugd en het algemeen belang bepalen wat rechtvaar-

dig is. Het Aristoteliaanse begrip deugd betekent ‘kie-

zen voor het goede’. In tegenstelling tot de klassieke

markteconomen stelt Sandel dus dat noch de markt,

noch de vrijheid van het individu rechtvaardigheid

bepalen. De graaicultuur, als voorbeeld, is niet in het

algemeen belang en vertegenwoordigt ook geen deugd.

Deze hebzucht wordt dus door de overgrote meerder-

heid als niet-rechtvaardig gezien, ook al vindt het

graaien mogelijk wel binnen de grenzen van de wet

plaats. 

Rechtvaardig voor wie?
Sandel stelt daarnaast de vraag: rechtvaardig voor

wie? Wat voor de een fair is hoeft dat niet voor de

ander te zijn. Een CEO zal zeggen: mijn salaris is

marktconform. Met zulke moeilijke beslissingen drukt

de verantwoordelijkheid zwaar op mijn schouders, dus

dit salaris is billijk. Maar de vraag hoe fair die markt

zelf is wordt niet gesteld. Zo zitten beide kanten vast

in hun eigen model van de wereld. Je zou kunnen zeg-

gen dat beide kanten elkaar nodig hebben. Een CEO

heeft gemotiveerde medewerkers nodig om zijn doel-

stellingen te halen. De medewerker heeft een baan

met zinvol werk nodig. Meer evenwicht en fairness bin-

nen dat systeem is een wederzijds belang en een voor-

waarde voor het voortbestaan op langere termijn.

Fairness in organisaties?
In een betere wereld worden beleid, reorganisaties,

fusies, etc, door alle betrokkenen op fairness getoetst:

‘Ben ik wel overtuigd van de noodzaak, wie wordt hier

eigenlijk beter van, zijn de lusten en de lasten wel eer-

lijk verdeeld?’ Vaak zijn dat nu nog vooral onbewuste

processen. Mensen spreken van de onderbuik. Het

voelt niet of juist wel goed. De gevoelde emotie als

teken dat fairness geweld wordt aangedaan of juist

klopt. 

Voorbeelden van unfairness zijn er te over. Toen Eelco

Blok in 2011 bij KPN aantrad en een reorganisatie aan-

kondigde die 5000 werknemers hun baan kostte.
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Terwijl het bedrijf miljarden winst maakte op dat

moment. Of Gerrit Zalm die het goede nieuws van een

miljoenenwinst van ABN koppelde aan een forse ont-

slagronde, onder het motto van: ‘Je moet het dak

repareren als de zon schijnt.’ Is dat in het algemeen

belang? De aandeelhouders zullen wellicht blij zijn. 

Wij, de maatschappij, niet. Want wij betalen de werke-

loosheidsuitkeringen met zijn allen. 

Verstoorde systeemprincipes 
Wat is nu het effect als zaken in organisaties als niet

fair ervaren worden? Wat gebeurt er wanneer de

balans in geven en nemen verstoord raakt?

Medewerkers krijgen dan het gevoel dat anderen meer

kunnen of mogen nemen dan zij zelf, dat zij de prijs

betalen voor de fouten van het management terwijl de

verantwoordelijken de dans ontspringen. De balans

wordt doorgaans hersteld door dan maar minder te

geven: Medewerkers schroeven hun inspanning enkele

tientallen procenten terug. ‘Ik doe wat minimaal moet

en niets meer dan dat.’ 

Als mensen ontslagen worden, dan wordt hen ook het

recht op een plek ontzegd. De blijvers blijven vaak met

een schuldgevoel achter. ‘Hoezo zij en ik niet (is dit wel

een eerlijke afweging geweest)?’, wedijvert met de

opluchting, ‘gelukkig zij en niet ik’. Het gevoel van

onveiligheid neemt toe, want de volgende keer kan ik

zomaar zelf aan de beurt zijn. Mensen gaan zich indek-

ken, laten het achterste van hun tong niet meer zien,

steken hun hoofd niet meer boven het maaiveld uit. In

tegenstelling tot wat het management vaak onterecht

veronderstelt, bevestigt onderzoek dat mensen in die

situaties demotiveren en minder hun best gaan doen.

Zo ontstaat er een wij-zij kloof die mensen tegenover

elkaar plaatst met achterdocht als leidende emotie.

Een negatieve spiraal die op zijn minst tot suboptimali-

satie van het systeem leidt. 

Waarnemingsposities en ecologie
Je kunt je afvragen hoe het komt dat het belang van

fairness in organisaties zo algemeen wordt miskend.

Mensen handelen primair uit eigenbelang, stelt althans

de klassieke markteconomie. Laten we daar eens door

de NLP bril naar te kijken. Het model van de vier waar-

nemingsposities biedt een helder perspectief daarvoor.

De eerste waarnemingspositie vertegenwoordigt het

eigen wereldmodel, de eigen grenzen, het eigen

belang. De tweede positie, je verplaatsen in de schoe-

nen van de ander, zal begrip opleveren voor de positie

en het belang van de ander. De derde positie brengt de

effecten van het eigen handelen in beeld en biedt

mogelijk alternatieven daarvoor. De vierde waarne-

mingspositie, de systeempositie, toont de effecten op

het totale systeem. 

Ecologie als eigen belang
Vanuit de vierde positie kan waargenomen worden hoe

fairness in het geding is en welke dynamiek daardoor

ontstaat: suboptimalisatie of erger, escalatie van het

systeem. Hier komt ook het NLP begrip van ecologie

van pas. Als mijn eigen belang niet goed is voor het

hele systeem, ook op de langere termijn, dan is het

NLP & Organisaties

“Het systeem zal reageren om
het evenwicht te herstellen”



nastreven daarvan niet ecologisch. Het systeem zal

reageren om het evenwicht te herstellen. De ecologie-

check is dus ook in organisaties van groot nut, zowel

voor de CEO als de werknemer: ‘Is wat ik doe in het

belang van het grotere systeem, ook op de langere

termijn?’ Op de langere termijn gezien is ecologie wel-

begrepen eigen belang. Zodra we dat inzien ontvouwt

zich de weg naar een betere wereld.

Fairness als leidend principe
Juist omdat fairness zo diepgeworteld is en zo gevoelig

ligt, mag je van leiders verwachten dat ze daar actief

op sturen. Dat betekent dat zij de taak hebben de

organisatie op basis van fairness te leiden. Dus plan-

nen voor crisismanagement, organisatieverandering,

beloningsbeleid en sociaal beleid, ontwerpen op basis

van fairness voor alle betrokkenen. Vervolgens moet

dat transparant aan de medewerkers uitgelegd en aan-

getoond kunnen worden: Waarom zo en niet anders.

Ida Sabelis, organisatie antropoloog, deed onderzoek

naar het functioneren van topmanagers. Zij stelt:

‘Deze mannen zitten juist op die positie omdat het

eendimensionale denkers zijn. Dat wordt althans van

ze verwacht. Het is niet de bedoeling dat ze gaan

reflecteren op de maatschappij en de rol van hun

onderneming daarin. Want daar worden aandeelhou-

ders nerveus van.’ Een bijna cynische constatering.

Zelf heb ik ontdekt dat deze mannen het vaak doodeng

vinden om andere posities dan de eerste in te nemen,

alsof ze daardoor alle controle kwijt zouden raken.

Zodra managers leren schakelen tussen eerste, twee-

de, derde en vierde positie en weer teug naar de eer-

ste, als een natuurlijke, continue strategie, gaat er een

wereld voor ze open. Letterlijk melden ze dat hun per-

spectief is verruimd, zonder dat hun daadkracht daarbij

heeft ingeboet. 

Dienend leiderschap
Laten we de gangbare kijk op organisaties eens omke-

ren. Niet de top, maar juist de medewerkers verdienen

het geld. Zij produceren immers de diensten en de

producten. Zij vormen de grondvesten van de organi-

satie, de klanten vormen het bestaansrecht. De functie

van de leiding is om de medewerkers te faciliteren om

optimaal hun werk te kunnen doen. De leiding is in

deze visie dienstbaar aan de medewerkers. Amerikaan

Jim Collins heeft dit principe van ‘dienend leiderschap’

onderzocht in zijn bestseller Good to Great (2001). Zijn

onderzoek toont aan dat organisaties die volgens dit

principe werken het significant beter doen dan traditio-

neel gestructureerde organisaties, ook op langere ter-

mijn. Steeds meer praktijkvoorbeelden stellen het tra-

ditionele ‘command & control’ denken ter discussie,

ook al kunnen velen niet geloven dat het echt kan wer-

ken. Het Nederlandse Buurtzorg bijvoorbeeld, dat met

14.000 mensen en zonder management beter presteert

dan elke andere thuiszorgorganisatie (zie pag. 72).

Fairness als aandeelhoudersbelang
Vanuit de idee van dienend leiderschap ligt het dus wel

degelijk in de rede dat de leiding bij grote veranderin-

gen verantwoording aflegt aan de medewerkers. Laten

zien dat de ingrepen onontkoombaar, fair en ecologisch

zijn. Zo blijft het systeem in een gezond evenwicht en

blijven medewerkers gemotiveerd en loyaal. Zo blijft

een optimale kwaliteit van dienst en product gegaran-

deerd en wordt de continuïteit van de onderneming

gewaarborgd. Als dat geen aandeelhouders- en maat-

schappelijk belang dient? Kortom, actief sturen op fair-

ness in organisaties is geen ideologisch getint idee,

maar welbegrepen economisch belang voor het

(over)leven in moeilijke tijden. 

Guus Hustinx is NLP Master Trainer. Dit artikel

verscheen eerder in INzicht (14/1) in 2012 

en is met toestemming redactioneel 

bewerkt.
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Twee experimenten laten zien hoe fairness ook

speelt bij apen. Aap 1 heeft vijf walnoten waar aap 2

niet bij kan. Aap 2 heeft wel een steen waarmee hij

noten kan kraken. Hij ziet hoe aap 1 niet bij machte

is om de noten te kraken en geeft aap 1 zijn steen.

Nog lukt het niet; aap 1 weet niet wat hij met de

steen moet doen. Aap 2 pakt zijn steen terug. Dan

zie je aap 1 aarzelen totdat hij alle noten aan aap 2

geeft. Die kraakt ze met zijn steen, houdt er twee

zelf en geeft er drie terug. Beiden tevreden, een faire

deal.

In een tweede experiment ruilt aap 1 een fiche bij de

onderzoeker in voor een koekje. Aap 2 doet hetzelf-

de. Na een paar keer krijgt aap 1 een druif voor zijn

fiche. Als aap 2 zijn fiche inruilt krijgt hij weer een

koekje en geen druif, zoals hij dat net bij aap 1

gezien heeft. Dat is niet fair, hij weigert het koekje,

wordt boos en gaat op zoek waar zijn druif is. Pas

als hij een druif krijgt bedaart hij. 

Ecologie als aandeelhoudersbelang

bron:

Youtube: Monkey Cooperation and fairness:

http://www.youtube.com/watch?v=aAFQ5kUHPkY
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NLP & Bewustwording

Wat zijn de fundamentele parameters die ons bewustzijn sturen, in de breedst mogelijke betekenis?

Welke manieren van denken, voelen en handelen brengen ons dichter bij efficiëntie, geluk en 

zingeving en welke brengen ons daar verder van weg? En zou je je kunnen voorstellen dat er in elk

van ons een fundamentalist schuilt? Maak kennis met PAVA, het mentale dashboard voor de NLP’er.

“Na 15 jaar meta-modeling
onderzoek ontdekte ik een
fundamentalist in mezelf”

PAVA en de structuur van fu   
Bekentenissen van een vegetariër



Het PAVA-bewustzijnsmodel is een methode waarmee

je bij iedereen psychische verwarringen en saboterende

tendensen aan het licht kan brengen. Zo’n vier jaar

geleden was ik net klaar met het in kaart brengen van

het verschijnsel fundamentalisme. Groot was mijn ver-

bazing toen ik, uitgerekend diezelfde week, erachter

kwam dat er een –tot dan toe verborgen gebleven–

fundamentalist in mezelf zat: de vegetarische funda-

mentalist. 

Sedert vele jaren eet ik geen vlees. Een van mijn

goede vrienden, die ook al jaren vegetarisch at, was

zich diezelfde periode aan het verdiepen in de voe-

dingswetenschap. Als fysicus ging hij daarbij zo objec-

tief mogelijk te werk. Zijn onderzoek legde allereerst

bloot dat heel wat vegetariërs niet kerngezond zijn;

een tekort hebben aan bepaalde voedingsstoffen of

hun gewicht moeilijk op pijl kunnen houden.

Met wetenschappelijke precisie kwam hij er ook achter

dat vlees eten heel wat gezondheidsvoordelen kan

hebben en dat er bovendien groeperingen zijn die hun

dieren respectvol en pijnloos slachten. Ook bleek dat

het houden van vee zelfs een grote ecologische waarde

kan hebben. In de loop van enkele weken tijd ont-

moette ik anderen met soortgelijke informatie. Ik

begon te beseffen dat ik al jaren lang uitsluitend argu-

menten verzameld had pro vegetarisch eten en mij

afgesloten had voor al wat in een andere richting wees. 

Ik voelde eerst het protest in mezelf opkomen. Dit was

een duidelijk teken dat ik me had vastgebeten in een

ideologie, ondanks het feit dat ik weet welke rampzali-

ge gevolgen ideologieën en de uitvergrote vorm van

fundamentalisme kunnen hebben. De voorbije jaren

had ik al velen geholpen om fundamentalistische trek-

jes in zichzelf te ontdekken en op te lossen: politiek,

levensbeschouwelijk, cultureel, economisch en zelfs

vrijzinnig fundamentalisme. Nu was ik blijkbaar zelf

aan de beurt. 

Deze pijnlijke, maar uiterst leerzame ontdekking in

mezelf heeft me geholpen het PAVA-bewustzijnsmodel

verder te verfijnen. Ik eet nog altijd geen vlees, maar

sta nu open voor alle kanten van het verhaal. Er zijn

bijvoorbeeld goed gedocumenteerde gevallen van men-

sen die hun gezondheid herwinnen door, soms

opnieuw, vlees en vooral dierlijke eiwitten en vetten te

eten. Ik hoor nu ook over initiatieven uit Noord-

Amerika en Afrika, waar dieren met veel respect, liefde

en zonder stress of pijn gekweekt en geslacht worden.

Ja, ik begin zelfs te geloven dat het kan! Er zijn ook

geëngageerde mensen die uitgeputte landbouwgronden

weer nieuw leven in blazen, door er enkele jaren die-

ren op te laten grazen en zo de bodem weer te verrij-

ken, zoals de natuur al miljoenen jaren zelf ook doet. 
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Dashboard voor je inner game

     ndamentalisme in onszelf
   

Joost Vanhove
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NLP & Bewustwording     

De kwaliteit van onze ervaring in elke context wordt

bepaald door onze houding ten opzichte van onszelf en

de buitenwereld op vier pijlers van ons bewustzijn: 

Zintuiglijke waarneming, emotionele houding, mentale

richting en fysieke actie zijn fundamentele ‘levenshou-

dingen’ die de ervaring in hoge mate kleuren en bepa-

len of je je goed voelt bij datgene waar je mee bezig

bent en of je er succesvol in bent.

De afkorting PAVA staat voor deze vier fundamentele

levenshoudingen en helpt het bewustzijn van elke te

verhogen. Perceptie gaat om de vraag of we een situ-

taie zuiver waarnemen, ongefilterd door je interpreta-

ties. Acceptatie wat niet betekent dat je ermee

akkoord bent of je erbij neerlegt! Visie: (gericht zijn op

wat je wil en op wat het beste is voor alle betrokke-

nen; dus niet op de moeilijkheden of problemen) en

Actie (daadkrachtige actie met effect). Door je bewust-

zijnsniveau in steeds meer situaties te leren verhogen

voor elk van de 4 PAVA-kwaliteiten, bereik je meer

levensvervulling. 

Om je bewustzijnsniveau in een bepaalde context te

kunnen bepalen, heb ik elk van de vier PAVA-parame-

ters ingedeeld in vijf ontwikkelingsniveaus. In de figuur

hieronder zie je de vijf ontwikkelingsniveaus van de

Acceptatie-as.

Cruciale volgorde voor levenswijsheid
Ik wilde ook de onderlinge connectie tussen deze vier

parameters duidelijk in kaart brengen. In mijn werk

heb ik ontdekt dat de volgorde waarin je deze vier in

een bepaalde context doorloopt, van cruciaal belang is

om het niveau van levenswijsheid in die situatie te ver-

hogen. De volgorde die voor iedereen het beste blijkt

te werken is eerst Perceptie, dan Acceptatie, vervol-

gens Visie en ten slotte Actie.

Psychische verwarringen ontrafelen
Geleidelijk aan begon ik systematiek te zien in de die-

perliggende verwarringen waar veel mensen in vastzit-

ten. Ik herkende de patronen in de zelf-saboterende

Hoe werkt het PAVA-bewustzijnsmodel?
Meer dan de helft van zijn leven onderzocht NLP Trainer Joost Vanhove de meest uiteenlopende

methoden van bewustzijnsgroei en paste deze toe in zijn werk met NLP als rode draad. In zijn ‘meta-

modeling’ van al die benaderingen zocht hij naar de fundamentele parameters binnen de menselijke

ervaring. Het resultaat van drieëndertig jaar onderzoek en experiment is vervat in Vanhove’s PAVA-

bewustzijnsmodel.
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neigingen, waar o.a. ook ervaren leidinggevenden en

trainers mee worstelen. Het bleek dat bij elk van deze

verwarringen steeds de uitersten van twee pijlers abu-

sievelijk door elkaar gehaald worden. 

In de figuur hierboven zie je een voorbeeld van zo’n

veel voorkomende verwarring. Bij deze ‘valse tegen-

stelling’ wordt Acceptatie abusievelijk beschouwd als

het tegendeel van efficiënte Actie.  

Iemand die onderhevig is aan deze verwarring zal zich-

zelf ongewild tegenhouden om de situatie te accepte-

ren, omdat hij wil vermijden dat hij terecht komt in

passiviteit. Maar hoe minder je een situatie kan accep-

teren (dus: hoe meer innerlijk verzet je hebt tegen de

situatie zoals ze nu is) hoe moeilijker het zal zijn om

een heldere visie te ontwikkelen (derde pijler) die aan-

sluit op de situatie. Daardoor zal het ook veel moeite

vergen om te kunnen overgaan tot actie met effect

(vierde pijler). 

De structuur van fundamentalisme
De volgende figuur toont de ‘valse vergelijking’ die ten

grondslag ligt aan fundamentalisme en aan elke andere

vorm van beperkend perfectionisme. Wanneer je in in

de ban bent van deze verwarring, zal je er mogelijk

onbewust en ongewild van uitgaan, dat de realisatie

van jouw visie nu al waarneembaar moet zijn in de

wereld.    

Door de +kant van de Visie-as gelijk te stellen aan de

+kant van de Perceptie-as stel je datgene wat je wil

bereiken (je doelen en waarden) gelijk aan wat je

waarneemt. Je wil nu al waarnemen waar je naar toe

wil. Deze verwarring zorgt ervoor dat je jezelf en dik-

wijls ook je omgeving onder druk zet. Bovendien neem

je de wereld door deze bril in overdrachtelijke zin op

een psychotische manier waar. In je fantasie creëer je

een wereld die beantwoordt aan jouw ideeën, aan jouw

visie. Niet alleen religieuze fanatici zijn in de ban van

deze verwarring. Ook sommige wetenschappers, politici

en hulpverleners zijn onderhevig aan deze valse verge-

lijking. 

Het PAVA-bewustzijnsmodel stelt je in staat om na te

gaan aan welke van de in totaal 31 valse vergelijkingen

en valse tegenstellingen je onderhevig bent. De bijbe-

horende interventies en oefeningen helpen deze ver-

warringen op te lossen, om de vier levenshoudingen te

leren onderscheiden en om ze alle vier in zoveel moge-

lijk situaties met hun maximale expressievorm in te

zetten. 

Joost Vanhove behoort tot de eerste generatie Vlaamse
NLP Trainers. Vanaf april 2018 biedt hij NVNLP Master
Practitioners tegen uiterst gunstige voorwaarden een
verkorte opleiding tot gecertificeerd PAVA-coach.

www.PAVAbewustzijnsmodel.com 

Dashboard voor je inner game

voorbeeld ‘valse tegenstelling’

voorbeeld ‘valse vergelijking’
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NLP & Beweging

Body & Mind Language: NLP met    
Hoe we liefde kleuren in stille en gesproken taal

Iedereen weet dat ons gedrag wordt gestuurd door onze waarden. Maar welke waarden doen werke-

lijk recht aan wie jij ten diepste vorm wenst te geven? Die vraag is een ontdekkingstocht die ons hele

leven doorgaat. De beweging van ons lichaam kan ons daarbij meer vertellen dan gesproken taal

alleen. Hoe ontdek je de aanvullende boodschap van deze ‘stille taal’ van het lichaam?

Als een mensenkind wordt geboren, is het niet in staat

op zichzelf te overleven. Een baby heeft warmte,

steun, voeding en aanraking nodig. Het kind reikt uit

naar de ouders vanuit een ongekleurde liefde. Deze

ongekleurde liefde kan door de ouders alleen gekleurd

worden beantwoord, omdat zij al door het leven

gevormd zijn. Het kind gaat de ongekleurde uitreiking

‘inkleuren’ om zo goed mogelijk aan te sluiten op de

omgeving. Deze aanpassing wordt door de langdurige

herhaling chronisch en slijpt zich dusdanig in dat er

een overlevingsstrategie wordt ontwikkeld.

Rol en overleving
Een overlevingsstrategie krijgt zo de vorm van een

‘rol’, waarmee de mens zichzelf gaat identificeren. De

mens vergeet de oorspronkelijke uitreiking, maar iden-

tificeert zich met de gekozen rol, omdat deze samen-

hangt met het genereren van veiligheid, liefde en een

positie. De rol wordt hem zo gewoon, dat er overtui-

gingen ontstaan die de rol blijven voeden: 

‘Ik ben zo.’ 

Verweven in identificatie
Als onze emoties niet geuit en onvoldoende door de

omgeving opgevangen worden, slaan ze naar binnen;

ze imploderen in het lichaam zelf. De lading of energie

van de emoties wordt niet geneutraliseerd en raakt

‘ingevroren’ in het fysieke systeem. Deze onderdrukte

gevoelens gaan samen met overtuigingen die de emo-

ties herbevestigen.

Ons psychisch verdedigingssysteem tracht vervolgens

herhaling van dergelijke pijnlijke stimuli te voorkomen

door een weerstandslaag op te zetten, waar men van-

uit de ratio alleen moeilijk bij kan. Deze diep wegge-

drukte overtuigingen en emoties houden de rol in

stand, omdat ze van grote invloed zijn op de manier

waarop we de werkelijkheid waarnemen en interprete-

ren. Ons eigen gedrag roept een tegenreactie op, die

ons weer herbevestigt in ons bekende handelen, waar-

door we steeds verder verweven raken met onze iden-

tificatie.

Pijn van minderwaardigheid
Vanuit deze identificatie met de rol ontstaat het idee

dat wij ons lichaam zijn. Het vormpje waarin we ons

tonen wordt het visitekaartje. Alles wat we meemaken

en ervaren wordt toegeschreven aan onze lichamelijke

vorm en persoonlijkheid. Vanuit de persoonlijkheid ont-

staat vergelijking van onszelf met de ander. Dit verge-

lijken is een belangrijke reden van het ervaren van de

pijn van minderwaardigheid. De pijn van minderwaar-

digheid is zo intens, dat we direct de neiging hebben

om te compenseren en te maskeren. Soms verliest de

mens zich in gevoelens van meerderwaardigheid, onbe-

wust van het feit dat hiermee de onzekerheid wordt

gecamoufleerd.

BML filosofie
Onderdeel van onze bewustwording en heling is het

erkennen van de onbewuste drijfveren die ons in bewe-

ging zetten en hoezeer deze te maken hebben met het

genereren van een gevoel van bestaansrecht. Vanuit

Tijdens het afgelopen najaarscongres verzorgde 
Jos Dolstra voor de zesde keer een workshop BML
voor leden van de NVNLP.
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De ‘stille taal’ van het lichaam

      en van het lichaam
        

Jos Dolstra

onze persoonlijkheid willen we iemand ‘worden’, op

zielsniveau ervaren we het ‘Zijn’. In de filosofie van

BML heeft elk mens bestaansrecht, een eigen uitnodi-

ging van het leven om hier op aarde te zijn; het recht

zich welkom te voelen, zonder aan allerlei voorwaarden

te voldoen. Dit basisvertrouwen wordt binnen Body &

Mind Language weergegeven in de verticale as. Langs

deze as ben je verbonden met jouw oorsprong. Vanuit

deze verticale as ontstaat er een verbinding met de

medemens en de wereld om je heen. Deze verbinding

wordt gesymboliseerd in de horizontale as. De per-

soonlijkheid kan in verwarring raken als de dimensie

van worden (horizontale as) verward raakt met het

Zijn (verticale as). Beweging kan dit ontwarren, omdat

de mens binnen beweging en dynamiek zijn diepste

intenties toont.

Het fysieke systeem lezen
Als de mens getraumatiseerd is en onvoldoende con-

tact kan maken met de verticale verbinding ontstaat er

een intern gevoel van onveiligheid. Dit interne gevoel

van onveiligheid wordt ook meegenomen in het contact

met anderen. Dit contact zal worden overdekt met

voorwaarden van waaruit men een schijngevoel van

veiligheid en liefde kan genereren, met als doel ‘er te

mogen zijn’. 

De oorspronkelijke gedachtes hebben een vorm aange-

nomen die terug te lezen is in de materie, het lichaam.

Als iemand langdurig denkt dat hij minder is dan een

ander zal het lichaam dit

gaan tonen in een passende

houding. Deze houding geeft

weer een extra lading aan

de gedachte, waardoor de

mens is een cirkel terecht-

komt. De kinderlijke aanpas-

sing ten einde bij een gezin

te passen, de identificatie

met onze persoonlijkheid en lichamelijke vorm, de min-

derwaardigheid en de daarmee samenhangende com-

pensaties zijn allen terug te lezen in het fysieke sys-

teem en sturen continu ons handelen aan.

Groeien door tegenstellingen
De mens groeit in bewustzijn door het ervaren van

tegenstellingen. Onze persoonlijkheid is onmisbaar om

daar vanuit te ontdekken wie we wezenlijk zijn. De

persoonlijkheid heeft een belangrijke functie bij de ont-

wikkeling tot een autonoom individu, dat zijn grenzen

kent en durft te verleggen.

Wanneer iemand zich echter

volledig met zijn persoonlijk-

heid identificeert, voelt hij of

zij zich belangrijk of onbe-

langrijk in relatie tot status en

positie. Hieruit trekt iemand

consequenties: ‘Ik ben

belangrijk, want ik heb een

hoge positie. Daarom zou jij

moeten gehoorzamen.’

Beweging als onderzoek
Omdat de mens zijn diepste

intenties binnen beweging

toont, kan juist beweging ingezet worden in het onder-

zoek naar het verschil tussen onze drijfveren en

beweegredenen. Onze drijfveren jagen ons voort, van-

uit onze ingeslepen patronen. De drijfveren willen wor-

den, verwerven, verkrijgen, bezitten. Onze diepste

beweegreden wil delen, nalaten, uiten, in expressie

laten komen. 

BML en NLP
Onze magische opdracht is om als mens dit bewustzijn

te realiseren in een bewustwording die leidt tot een

uitwisseling tussen jou en de ander die recht doet aan

jouw zielswaarden en ethiek. Veel van wat wij onze

waarden noemen zijn geadopteerde ge- en verboden

die we uit het wetboek van

onze opvoeding hebben over-

genomen. Het herontdekken

van wat binnen deze waarden

werkelijk recht doet aan wie

jij vorm wenst te geven is

een ontdekkingstocht die ons

hele leven doorgaat. BML

combineert de informatie uit

gesproken taal en lichaamstaal en zet het lichaam in

beweging om tot de diepst weggedrukte emoties en

overtuigingen te geraken. Daarin sluiten BML en NLP

naadloos op elkaar aan. BML nodigt mensen uit om in

beweging te komen en te ontdekken wat de boodschap

is van de ‘stille taal’ van het lichaam en hoe wij ons

daarin ‘uit-drukken’.

Jos Dolstra is NLP Trainer en grondlegster van
Body & Mind Language. www.bmli.nl

“ongekleurde liefde kan
door ouders alleen gekleurd

worden beantwoord”
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NLP & Sport

Tennistrainers met een NLP specialisatie; je komt ze nog niet heel vaak tegen. Dat is jammer want het

zou de tennissport ten goede komen. De Amsterdamse tennistrainer Roderik Bratianu, die al weer

ruim tien jaar in het trainersvak zit, is er wél een. Bratianu vertelt hoe hij bij NLP is gekomen, wat het

hem heeft gebracht en over de toepassing ervan in het trainersvak.  

Als jeugdspeler behoorde Roderik Bratianu tot de top

van Nederland en hij rook ook aan het leven als prof.

Rook, want door verschillende factoren, waaronder een

zware knieblessure, besloot hij om niet verder te ten-

nissen maar bewegingswetenschappen te gaan stude-

ren en zijn A en B licentie te halen (KNLTB). Later in

zijn carrière schoolde hij zich tot gecertificeerd NLP

Master Coach; een mooie specialisatie die hij in zijn

lessen integreert. Bovendien één die zichtbaar bij hem

past; Bratianu is evenwichtig, invoelend, luistert goed

en formuleert makkelijk. INzicht ging met hem in

gesprek. 

Professionele tennistrainers zijn sinds 2016 gebonden

aan verplichte bijscholing. Bratianu vindt dat een

goede zaak. Bratianu: ‘Niet per se het verplichte karak-

ter maar voor de start is een stok achter de deur

prima. Het is goed dat er in de tenniswereld nu een

beweging op gang komt waarbij trainers zich gaan ont-

wikkelen. Voor mezelf is permanente ontwikkeling

eigenlijk geen verandering.’

Vanaf het begin van zijn carrière was Bratianu altijd al

op zoek naar meer kennis. Alleen lesgeven vond hij te

weinig. Zijn lessen gingen goed, maar toch had hij

Naar een betere tenniswe   
Interview met tennistrainer Roderik Bratianu
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Sophie Asberg

vaak het idee dat hij te weinig wist, soms schakeltjes

miste. Tussen 2011 en 2014 voegde Bratianu daarom

een belangrijke schakel toe aan zijn keten. In die

periode ontwikkelde hij zich tot NLP coach en inmiddels

kan hij NLP niet meer uit zijn leven wegdenken. De

cruciale prikkel om zich in NLP te gaan verdiepen kreeg

Bratianu tijdens de opleiding voor zijn B licentie, en

misschien was er onbewust al een zaadje geplant in

zijn eigen tennisjeugd. 

Bratianu blikt terug: ‘Tijdens mijn stage werkte ik met

drie top jeugdspelers, de nummers één, twee en drie

van Nederland. Maar al snel ontdekte ik dat ze alledrie,

vooral tijdens wedstrijden, ergens blokkeerden terwijl

ze supergoed waren. Ik zag en voelde dat ze in hun

prille carrière tegen min of meer dezelfde obstakels

aanliepen die ik destijds als jeugdspeler ook ervoer.

Zoals bijvoorbeeld het niet benutten van je potentieel,

het missen van plezier in het spelletje en veel frustra-

ties. Ik legde mezelf als jeugdspeler nog eens onder de

loep en reflecteerde op mijn eigen tenniscarrière, maar

daarmee kon ik toch nog steeds niet goed duiden wat

nu precies de oorzaak van die obstakels bij mijn pupil-

len was. Toen ik bij collega trainers en mijn stagebege-

leiders te rade ging wisten zij het eigenlijk ook niet.

Dat was het moment waarop ik voelde: hier moet ik

iets mee gaan doen. Ik ben me toen eerst gaan verdie-

pen in een aantal boeken op het gebied van psycholo-

gie en uiteindelijk kwam ik uit op NLP. Dat sprak me

heel erg aan. Persoonlijk, maar ook zag ik dat ik er in

mijn werk als trainer veel mee zou kunnen.’

Verrijkt door NLP
De NLP opleiding heeft Bratianu veel gebracht: ‘Voor

mijzelf heb ik gemerkt dat ik NLP echt heb moeten

ondergaan. Het heeft me veel inzicht gegeven in

mezelf; in mijn manier van denken, in mijn gedrag, in

mijn manier van communiceren etcetera. Door die

bewustwording ben ik in staat geweest om mijn hande-

len aan te passen waar ik dat nodig vond.’

Als trainer ben ik door NLP beduidend meer ruimte

gaan geven aan mijn leerlingen. Waar ik voorheen

vooral informatie aan het zenden was, sta ik nu veel

meer open voor wat mijn leerling ervaart. Doordat ik

zo het wereldbeeld van mijn leerling beter leer kennen,

kan ik ook veel efficiënter en makkelijker sturen.”

Bratianu geeft een voorbeeld: ‘Ik vroeg een keer aan

een mevrouw of zij de bal ruimer en met wat meer

topspin over het net wilde slaan, waarop ze me vra-

gend aankeek en vroeg wat ik bedoelde. Maar toen

riep ze al vrij snel uit: ‘O, je bedoelt een parasolletje!’.

Zij noemde een topspinbal dus een ‘parasolletje’ en

voortaan hadden we het in de les over een ‘parasolle-

tje’. Haar wereldbeeld werd dus het uitgangspunt. 

Het lesgeven op deze manier gaat me goed af en het

leuke is dat je tegelijkertijd een verbinding met je leer-

ling creëert, want je zit meer op één lijn. Die betrok-

kenheid vind ik fijn. Verder heb ik door NLP, maar ook

dankzij mijn eigen achtergrond als tennisser en mijn

opleiding tot tennisleraar, goed de vaardigheid ontwik-

keld om doortastend te zijn. Ik kan vrij snel zien en

voelen waaraan gewerkt moet worden, wat het ook is.

Natuurlijk is het soms even puzzelen, maar mijn erva-

ring is dat ik daarin inmiddels behoorlijk kundig ben

geworden.”

   reld met NLP
    

“Ik geloof dat als je NLP
inzet over de hele breedte

van tennisleraren, 
scholen,  spelers en jeugd,

het tennisniveau in
Nederland stijgt. 

Je krijgt trouwens ook
meer plezier.”

Verplichte bijscholing?
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NLP & Sport

In de basis trainersopleidingen van de KNLTB komen

geen NLP onderdelen voor. Over communicatie zit bij-

voorbeeld niets in de lespakketten. Bratianu vindt dat

een beperking. ‘Ik weet zeker dat als er NLP in de

opleidingen wordt opgenomen, bijvoorbeeld in een ver-

korte module, we trainers krijgen die effectiever en

doelgerichter gaan communiceren met – héél belang-

rijk, ik noemde het al – respect voor het wereldbeeld

van de leerling. Door respect voor je leerling leert hij

sneller, en is hij ontvankelijker voor aanwijzingen èn

wat belangrijk is voor de lange termijn: je behoudt een

klik omdat je elkaar begrijpt. Al dit soort zaken zouden

trainers moeten weten.’   

Een betere tenniswereld?
Naar een betere tenniswereld dus door NLP? Bratianu

aarzelt geen seconde. ‘Absoluut! Simpelweg doordat je

je leerling beter bereikt en dat leidt uiteindelijk tot

spelers van een hoger niveau. Het paradoxale aan dit

verhaal is wel dat wij als NLP’ers niet het doel hebben

om iemand ergens naartoe te brengen, maar aanreiken

wat er vanuit de cliënt komt. Als NLP’er heb ik dus niet

het doel om een speler nummer één van de wereld te

maken, als tenniscoach misschien wel. Ik heb bijvoor-

beeld wel eens met een topspeler in een NLP-sessie

gezeten die opperde om te stoppen met zijn carrière,

waarop mijn reactie was dat hij dat dan misschien

maar moest doen. Want waarom zou ik als NLP coach

zeggen dat hij moet doorgaan met tennissen als hij

niet meer wil? Terugkomend op de vraag, ik geloof dus

zeker dat als je NLP technieken inzet over de hele

breedte van de tennisleraren, inclusief de tennisscholen

met goede spelers en talentvolle jeugd, het tennisni-

veau in Nederland stijgt. Je krijgt trouwens volgens mij

door NLP niet alleen een hoger niveau, maar ook meer

plezier. Omdat de spelers die (blijven) tennissen, ik

praat dan nu vooral over de top, dat doen omdat ze

het ècht willen en de spelers die stoppen, blij zijn met

hun beslissing om te stoppen.’ 

De praktijk
Hoe integreert Bratianu NLP nog meer in zijn lessen?

Bratianu: ‘Wat ik bijvoorbeeld regelmatig doe in de les

is ‘ankeren’ waarbij ik mijn leerling in gedachten en

gevoel laat teruggaan naar een bepaalde kleur, geluid,

geur of beeld die een herinnering oproepen, waar de

leerling vervolgens een positieve handeling op de baan

aan kan koppelen, zonder dat ik een technische aan-

wijzing geef. Iets anders simpels is bijvoorbeeld mijn

leerling laten formuleren wat hij of zij wil, in plaats van

wat hij juist níet wil; de bal in het net slaan of wéér

een dubbelfout. Daardoor nodig ik hem of haar uit om

positief te denken. Dat werkt goed. ‘De boomerang’

vind ik ook een mooie. Die gebruik ik vaak bij leerlin-

gen met beperkende overtuigingen. Meneer x zegt bij-

voorbeeld dat hij ècht geen backhand rechtdoor kan

slaan, waarop ik hem teruggeef dat als hij dat blijft

geloven, het zéker niet gaat lukken. Op die manier

probeer ik zijn denkpatroon te doorbreken en bij hem

een bewustwordingsproces op gang te brengen over

zijn eigen leerproces, met als doel dat hij het opnieuw

gaat proberen met een ander gevoel.’

Toekomstmuziek
Hoe ziet Bratianu zichzelf over pakweg vijf jaar?

Bratianu kijkt in de verte, denkt even hardop na en

concludeert dan: ‘Over vijf jaar zal ik een combinatie

hebben gemaakt van training geven op wedstrijd- en

lager niveau en het begeleiden van mensen als NLP

coach buiten de tennisbaan. Je leerlingen helpen met

forehands, backhands, noem maar op, is super leuk,

maar anderen helpen en ze een gelukkiger leven zien

leiden vind ik ook magisch.’ 

Roderik Bratianu is NLP Master Practitioner & 
NLP Master Coach en Tennistrainer met KNLTB
licenties A en B.

Sophie Asberg is freelance sportredacteur en 
tennislerares

Bratianu: “Als trainer ben ik beduidend meer 
ruimte gaan geven aan mijn leerlingen”



Depressie-onderzoek    
Pilotonderzoek naar de behandelmethode DAS
Depressie vormt voor veel mensen een groot probleem in het dagelijks leven en de diversiteit van de

subjectieve beleving van een depressie is groot. In vorige INzicht werd het verschijnsel ‘depressie’ als

maatschappelijk fenomeen reeds van meerdere kanten belicht. In dit artikel wordt een hoopgevende

alternatieve behandeling voor depressie beschreven, waar inmiddels goede resultaten mee geboekt

worden.

De behandeling van depressie bestaat in veel gevallen

uit een combinatie van ‘pillen en praten’. 

Bij een gediagnosticeerde depressie wordt vaak een

intensieve behandeling voorgesteld, bestaande uit

gesprekken met een psycholoog, antidepressiva of een

combinatie van beide. De psycholoog stelt een behan-

delplan op (z.g. Diagnose Behandel Combinatie), luis-

tert naar de klachten en hoe de cliënt zijn of haar

klachten beleeft. Meestal blijft de behandeling beperkt

tot enkele steunende en verhelderende ‘praatsessies’.

Door de huisarts wordt vaak medicatie in de vorm van

antidepressiva voorgeschreven en in ernstige gevallen

wordt de patiënt doorverwezen naar de psychiater.

Mental Space Psychology (MSP)
Samen met twee compagnons van het Laboratory of

Mental Space Research, Wolfgang Walker in Duitsland

en Prof. Dr. Walter Oetsch in Oostenrijk, heeft Derks

diepgaand onderzoek gedaan naar de principes van de

mentale ruimte. Samen zijn zij tot de conclusie geko-

“de ruimte is 
het primaire 
organiserende 
principe in het
brein”
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 in de mentale ruimte
    

men: de ruimte is het primaire organiserende principe

in het brein. De nieuwste wetenschappelijke inzichten

wijzen ook in die richting: in tal van disciplines speelt

‘locatie’ een veel prominentere rol dan eerst voor

mogelijk gehouden werd. Dit vernieuwende onder-

zoeksveld binnen NLP heet Mental Space Psychology

(MSP) en geeft een antwoord op de vraag: hoe repre-

senteren wij die intermenselijke relaties in de ruimte

om ons heen? En hoe beïnvloeden de submodaliteiten

van elementen binnen de mentale ruimte de ervaring? 

Volgens Derks neemt de negatieve emotionele impact

van de objecten in de mentale ruimte toe, als zij vol-

gens de beleving van de cliënt dichtbij en centraal

(recht voor je) staan, groot en hoog zijn, donker zijn,

harder klinken en heter zijn (Derks, 2002). In zijn

proefschrift ‘Clinical Experiments in Mental Space’

(2016) beschrijft Derks een groot aantal klinische

experimenten, waaronder ook de methode ‘Depression

in Awareness Space’ (DAS).

Mentale ruimte en depressie
De ervaring van depressieverschijnselen wordt vaak

psychologisch geassocieerd met ‘dark matter’, oftewel

duisternis. Winston Churchill bijvoorbeeld beschreef

zijn eigen depressie als een ‘zwarte hond’. Weer ande-

ren ervaren hun depressie als een ‘donkere wolk’. Deze

metaforen wijzen op een driedimensionaal ‘beeld’ van

een depressief gevoel. Volgens Derks duidt de beleving

van ‘duisternis’ in de mentale ruimte op een mogelijk

repressief gevoel waar cliënten niet mee kunnen

omgaan en waarover zij zich hopeloos voelen. Alleen

het ‘gewaarzijn’ van deze ‘donkere zones’ heeft op zich

geen therapeutische waarde. 

Duisternis verdwijnt als er licht op schijnt, zo gaat het

spreekwoord. Door de metaforische ‘zwarte wolk’ te

beschijnen met licht, wordt de mentale ruimte zodanig

beïnvloed dat mensen de donkere zone van hun

depressie beter kunnen hanteren. Vaak wordt deze dan

kleiner en lichter en verandert hij van vorm en plaats.

‘achter de zwarte wolk van duisternis’ te kijken, waar-

door het werkelijke probleem zichtbaar wordt. Het gaat

erom het onderdrukte gevoel wat achter de donkere

zones schuilgaat bij de cliënt te achterhalen en te

transformeren. Dat is waar de therapie op gericht moet

zijn, willen mensen ‘verlichting’ gaan ervaren. 

Effectiviteit van de methode DAS
In zijn proefschrift beschrijft Derks een groot aantal

klinische experimenten, waaronder de DAS-methode

voor depressie: Depression in Awareness Space. In de

praktijk was nog geen onderzoek gedaan naar deze

behandeling. Vorig jaar heb ik een pilotstudie gedaan

naar de effectiviteit in de psychologische therapieprak-

tijk. Omwille van de betrouwbaarheid, moesten de

onderzoekskandidaten voldoen aan een aantal selectie-

criteria. Zo mochten ze geen kennis hebben van NLP of

aanverwante technieken, geen antidepressiva gebrui-

ken en niet lijden aan een ernstige pathologische

depressie. 

De methode werd getoetst bij vijf cliënten; vijf andere

personen kregen geen DAS interventie en vormden de

controlegroep (n=10). Voorafgaand aan het pilotonder-

zoek werd bij cliënten een zogenaamde 4 Dimensionale

Klachtenlijst (4 DKL) afgenomen, om vast te stellen in

welke mate zij last hadden van depressieve gevoelens.

De 4 DKL bestaat uit 50 verschillende items verdeeld

over vier dimensies, te weten: distress, depressie,

angst en somatisatie; de maximale score op de dimen-

sie depressie is 12. Omdat in deze pilotstudie alleen

mensen met een lichte of matige depressie als proef-

persoon voor de behandeling in aanmerking kwamen,

mocht bij de eerste afname van de 4 DKL de score op

de dimensie depressie niet hoger zijn dan 6. Daarna

werd met de betreffende proefpersonen een afspraak

gemaakt voor een behandelsessie volgens de DAS

methodiek.

Aan het begin van de behandelsessie werd de subjec-

tieve beleving van depressie van deze cliënten ‘ge-

scoord’ op een tienpunts belevingsschaal, waarbij 0

betekent niet depressief, en 10 altijd depressief.

Respondenten kregen vooraf geen inzage in het DAS

behandelprotocol, om de interventie zo betrouwbaar

mogelijk te kunnen toetsen. Het DAS behandelprotocol

werd daarbij strikt gevolgd, om de betrouwbaarheid

van het DAS model zo goed mogelijk te waarborgen.

Van iedere sessie werd na afloop een kort verslag

gemaakt. Na vier weken hebben respondenten nog-

maals een 4DKL ingevuld, om het effect van de DAS

interventie te kunnen meten. Daarnaast werd telefo-

nisch contact opgenomen met de respondenten om de

zelf gerapporteerde gevoelens en beleving van de

Depressie



(mate van) depressie te kunnen scoren op de 10-punts

belevingsschaal. Om externe factoren zoveel mogelijk

uit te sluiten heeft de controlegroep, eveneens

bestaande uit vijf proefpersonen met licht depressieve

klachten, in dezelfde periode als de respondenten

tweemaal een 4DKL interviewlijst ingevuld: bij de start

van de onderzoeksfase en vier weken later. De onder-

zoekscriteria van de controlegroep waren gelijk aan die

van de interventiegroep. 

Eerste fase DAS-methode
Het model van de DAS-methode heeft een vaste struc-

tuur met drie fasen. In de eerste fase geeft de cliënt

aan hoe erg hij of zij de depressie momenteel ervaart

op de schaal van 1 tot 10. Vervolgens laat je de cliënt

associëren met het donkere gevoel van depressie en

aanwijzen waar het in de ruimte is gelokaliseerd. Vaak

gebruikt de cliënt hiervoor een eigen metafoor.

Vervolgens laat je de cliënt zich voorstellen dat deze

donkere zone uitbundig met zonlicht wordt beschenen

en dat het donkere gebied verschuift naar het centrum

van zijn of haar aandacht, recht voor de ogen. De ver-

wachting is dat het donkere gebied langzaam kleiner

wordt of smelt en/of in belangrijke mate lichter wordt.

Als dit in voldoende mate is gebeurd, vraag de cliënt

dan of hij/zij kan achterhalen wat het probleem is dat

achter de donkere zone verborgen ligt. 

Tweede fase: het probleem
In de tweede fase van het proces wordt gewerkt met

het eigenlijke probleem. De centrale vraag die hierbij

gesteld kan worden is: ‘Ken jij iemand, of geloof jij dat

er iemand bestaat, die in staat is om te gaan met het

probleem dat er achter het donkere gebied ligt?’ Deze

vraagt dient om een mogelijke copingstrategie te vin-

den voor het eigenlijke probleem. Als de cliënt zich

hiervan een voorstelling kan maken, gaat hij/zij ermee

aan de slag: eerst vanuit een dissociatieve toestand

(vanaf een afstand), en in tweede instantie in een

associatieve toestand (beleving). Belangrijk is ook dat

de ecologie van dit nieuwe helpende gedrag zorgvuldig

wordt getest, zodat er geen bezwaren meer zijn om dit

te gaan doen. 

Na de sessie wordt cliënt gevraagd of, hoe en in welke

mate de depressie nog aanwezig is en zijn/haar leven

op de schaal van 1 tot 10 in vergelijking tot het begin

van de sessie. Het verschil tussen deze beide waarden

geeft de mate van ervaren ‘verlichting’ aan. 

Derde fase: postmeting
De laatste en derde fase vindt na vier weken plaats.

Hierbij wordt cliënt nogmaals gevraagd of, hoe en in

welke mate de depressie nog aanwezig is c.q. wordt

ervaren in zijn/haar leven op de persoonlijke bele-

vingsschaal van 1 tot 10. Als objectieve postmeting

wordt door cliënt nogmaals een vragenlijst (in de pilot

de 4DKL) ingevuld, om te meten of en in welke mate

de depressie is afgenomen en/of in welke mate de

klachten nog aanwezig zijn. Indien door de cliënt na

deze vier weken nog onvoldoende ‘verlichting’ wordt

ervaren (minder dan 2 punten verschil op de 10-punts

belevingsschaal) kunnen de stappen van fase 1 en 2

nogmaals worden doorlopen. Daarbij kan nog een

andere interventietechniek nodig zijn om het probleem

ecologisch op te lossen, zoals het sociaal panorama of

re-imprinting.

Onderzoeksresultaten 
Alle vijf cliënten konden hun depressie driedimensio-

naal in zichzelf of om hen heen lokaliseren door middel

van een metafoor, zoals ‘grijze mist’, een ‘maaskei’ of

een ‘zwarte zone rond het keelgebied’. Door deze don-

kere zones met imaginair zonlicht te beschijnen, wer-

den de diverse metaforen van hun depressie lichter,

transparanter c.q. minder zwaar, zodat de ‘mist optrok’

of er ‘lichtere vlekken in de donkere zone’ kwamen,

NLP & Therapie
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waardoor het probleem achter hun depressie

‘zichtbaar’ werd. 

Alle vijf cliënten bleken in staat om te zien welk

probleem ‘achter de donkere zone van depressie’

lag, zoals eenzaamheid, problemen in de jeugd,

gebrek aan zelfvertrouwen, angst of verdriet. 

Vier van de vijf proefpersonen waren in staat om

een helpende copingstrategie te vinden om het

achterliggende probleem aan te pakken en nieu-

we hulpbronnen in zichzelf aanboren, zoals

‘terugschoppen’, angst overwinnen, doelgerichter

zijn, confrontaties met de buitenwereld aangaan

en moed tonen. 

De figuur geeft de subjectieve beleving van

depressie weer direct voor de DAS interventie en na 4

weken. Direct na de DAS interventie bedroeg de

gemiddelde afname van subjectieve gevoelens van

depressie op de 10-punts belevingsschaal 1,6. Na vier

weken was de gemiddelde afname van subjectieve

gevoelens van depressie zelfs nog hoger, namelijk 2,4.

Cliënten ervoeren na vier weken dus allemaal in meer

of mindere mate ‘verlichting’ van hun depressie.

Uit de 4 DKL scores bleek dat bij vier van de vijf

respondenten na vier weken nog steeds een positief

effect meetbaar was na de DAS interventie. Bij vier

van de vijf proefpersonen van de controlegroep werden

er bij de 4 DKL scores geen grote verschillen op de

dimensie Depressie gemeten. Bij één proefpersoon als-

ook bij één persoon uit de controlegroep was sprake

van sterk veranderende levensomstandigheden door

externe factoren. Op grond van de onderzoeksresulta-

ten kan voorzichtig worden geconcludeerd dat als de

levensomstandigheden min of meer gelijk blijven, de

methode DAS in positieve zin bijdraagt en de mate van

depressie c.q. de lijdensdruk afneemt. 

Vervolgonderzoek
Om de relevantie van de methode DAS verder aan te

tonen en wetenschappelijk te kunnen onderbouwen, is

onder auspiciën van de Society for Mental Space

Psychology in oktober 2017 een vervolgonderzoek

gestart met 30 gekwalificeerde therapeuten en een

grotere onderzoekspopulatie (ca. 100 proefpersonen).

De therapeuten hebben in een trainingsdag uitleg

gekregen over het onderzoeksprotocol en de DAS-

methode geoefend. Belangrijk is dat het onderzoeks-

protocol strikt wordt gevolgd, om de betrouwbaarheid

van de resultaten zo goed mogelijk te kunnen waarbor-

gen.

Als meetinstrument is naast de subjectieve 10-punts

belevingsschaal in het vervolgonderzoek gekozen voor

de BDI-II-NL (Beck Depression Inventory II) in plaats

van de 4DKL. De BDI-II-NL is een betrouwbare en

gevalideerde test om de mate van depressie te meten.

Er wordt in dit onderzoek eveneens gewerkt met een

cliëntengroep en een controlegroep. De eerste testre-

sultaten worden eind mei 2018 verwacht. 

Geïnteresseerden die nog mee willen doen aan het

onderzoek kunnen zich bij ons aanmelden. Bij voldoen-

de belangstelling zullen wij wederom hiervoor een

workshopdag organiseren. 

Christine Beenhakker BSc is
ondermeer NLP Master
Practitioner en toegepast
psycholoog. www.reflecta-
coaching.nl, www.somsp.com

Bron: Clinical Experiments in

Mental Space, What cognitive

psychotherapies reveal about the

workings of the mind, Lucas

Derks, 2016

Naschrift redactie: Gedegen wetenschappelijk onderzoek

kost geld, ondermeer voor de ethische toetsing bij een uni-

versiteit en de statistische verwerking van de gegevens. Na

het succesvolle pilotonderzoek heeft de vereniging voor het

vervolgonderzoek van de Society for Mental Space

Psychology een verzoek om een financiële bijdrage ontvan-

gen. Na een positief oordeel door de andere twee leden

van de NVNLP Wetenschapscommissie, heeft het bestuur

besloten tot een bijdrage aan het onderzoek. 
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Weergave van de subjectieve beleving van depressie vóór
DAS (blauw) en vier weken na de interventie (rood) op een
schaal van 0 tot 10. De groene kolommen geven de ver-
mindering of verlichting weer.
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We leven in een maatschappij – waar we tussen haak-

jes zelf aan meewerken en verantwoordelijkheid voor

dragen – waar enkel diegenen kunnen standhouden die

in hun kracht staan en weten hoe ze hun evenwicht

kunnen bewaren. De druk die velen van ons dagelijks

ervaren neemt nog dag na dag toe. Er moet steeds

meer en het moet altijd maar beter. Hierin steekt het

patroon van perfectionisme vaak de kop op. 

Onze kinderen
Je zou denken dat we, vertrekkend vanuit dit gegeven,

er alles aan zouden doen om de mensen van de toe-

komst, onze kinderen, te helpen om met die druk om

te leren gaan. Het tegenovergestelde is vaak waar.

Meer en meer worden kinderen, soms al heel vroeg,

aangespoord om perfectionisme te ontwikkelen. In

plaats van te leren al hun talenten te gebruiken, wor-

den kinderen een schim van wie ze werkelijk zijn: altijd

op zoek naar bevestiging van anderen. En die bevesti-

gingsdrang, wat eigenlijk een beter woord is voor per-

fectionisme, uit zich in diverse symptomen. In het

kader staat een overzicht van de voornaamste ervan.

OCP-Coaching
Als iemand zich meldt voor OCP-coaching, wordt eerst

gevraagd uitvoerig de huidige toestand in kaart te

brengen. Voor alle symptomen die zo kenmerkend zijn

voor perfectionisme noteert de cliënt zelf concrete

voorbeelden. Hiermee wordt hij of zij zich bewust van

de mate waarin het perfectionisme zijn of haar denken

en doen stuurt in diverse contexten. Het is voor de

cliënt alleen al verhelderend om een volledig overzicht

te maken van alle facetten van het patroon.

Het vrije kind
Vervolgens worden de betrokken delen in kaart

gebracht en uitgenodigd om samen te werken. Er

wordt eerst gezocht naar een voorbeeld waarbij de

cliënt echt ‘het vrije kind was’. De cliënt wordt uitgeno-

digd in meta-positie naar dat voorbeeld te kijken en te

vertellen wat er typisch was voor die beleving. Die

kenmerken blijken universeel te zijn. Het gaat altijd

om dingen als: je vrij voelen, zorgeloos zijn, niet den-

ken maar gewoon doen en voelen, vol zelfvertrouwen

zijn, heel creatief zijn, in het moment zijn, helemaal

jezelf zijn, enz.

Identificatie van delen
Zoals elke NLP’er weet, richt de coach zich bij het wer-

ken met delen rechtstreeks tot het onbewuste van de

cliënt. Dit begint met het identificeren van het deel dat

het perfectionisme aanstuurt; dat tegelijk de stuwende

kracht is die de persoon doelen doet stellen en berei-

ken. Vervolgens wordt dit deel gevraagd om samen te

werken met het deel dat ‘het vrije kind’ in de cliënt

stuurt. Hiermee wordt de interne zelfsturing in de

cliënt begrijpbaar en vatbaar voor verandering. 

Onderhandelen met delen
De coach nodigt nu de cliënt uit om het deel dat het

mogelijk maakt zo vrij in het leven te staan, in de lin-

kerhand te nemen (corresponderend met de rechter-

hersenhelft). Zoals we bij de visual squash gewend

zijn, visualiseert de cliënt dit deel, beschrijft het in

detail en geeft het een naam. Hetzelfde doet de cliënt

in de rechterhand met het andere deel; dat hem doel-

gericht ‘in de wereld zet’ en ook het patroon van per-

fectionisme aanstuurt.

Miltontaal wordt gebruikt om te suggereren dat beide

delen als evenwaardige partners samenwerken. Dan

gaat de coach in gesprek met de delen en nodigt de

cliënt uit zich steeds in te leven in een van de delen.

Tijdens het gesprek gaat de coach afwisselend confron-

teren, uitnodigen, uitdagen en begrip vragen voor het

Hoe werk je met delen om   
OCP voor hulp bij burn-out, perfectionisme en bevestigingsdrang
Burn-out is een groot maatschappelijk probleem. Vele werknemers en werkgevers dragen de zware

last van dit inmiddels ingeburgerde verschijnsel. Minder bekend is wellicht dat de achterliggende oor-

zaak meestal gelegen is in een patroon van perfectionisme. Hoe kunnen we burn-out effectief met NLP

behandelen en mogelijk in een eerder stadium al voorkomen? De OCP-methodiek maakt hiervoor

gebruik van een specifieke toepassing van het werken met delen.

“Je zou denken dat we onze 
kinderen helpen...  
Het tegenovergestelde is vaak waar.”



andere deel. Aan het eind van het gesprek met elk

deel wordt gevraagd of het bereid is tot samenwerking. 

Positieve intentie
Vervolgens gaat de coach met de cliënt op zoek naar

de positieve intentie die elk deel voor hem heeft. De

cliënt formuleert – met hulp van de coach – een even-

wichtig doel op identiteitsniveau. Het bereiken van dit

doel is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

van beide delen. Ook krijgt de cliënt krijgt de volgende

instructie mee naar huis:

- Probeer het gebeuren niet te beïnvloeden of sturen

door vanuit het bewuste te trachten het doel te

bereiken. 

- Kijk dagelijks vanuit meta-positie naar jezelf en

noteer wat je overkomen is aan oud patroon – per-

fectionisme –  en aan nieuw patroon: dingen die

echt goed voelen. 

- Maak dagelijks in een korte meditatie contact met

de delen en stuur positieve energie naar hen toe.

Bijsturingsgesprekken
De vervolggesprekken noemen we ‘bijsturingsgesprek-

ken’. Op basis van de observaties van de cliënt gaat de

coach in gesprek met de delen, voornamelijk met het

deel dat het vrije kind stuurt. Hij feliciteert dit deel met

de positieve resultaten en gaat op zoek naar wat dit

deel nog nodig heeft om helemaal zijn plek in te

nemen als evenwaardige partner van het andere deel.

Meestal wil het deel dat het perfectionisme stuurt die

evenwichtige samenwerking wel en blijkt dan ook zel-

den echt bijsturing nodig te hebben.

Een volledig OCP-traject neemt gemiddeld vijf à tien

sessies in beslag. Het perfectionisme is nooit voor

100% verdwenen na de coaching, maar wordt leefbaar

en hanteerbaar. Het mooiste en belangrijkste deel van

OCP is misschien wel het integreren van weerstanden

in de OCP-methodiek. Als de coach voelt dat er iets is

dat de samenwerking tussen de delen verhindert of

afremt, gaat hij samen met de cliënt en de delen op

zoek naar wat hier speelt. Uiteraard is de coach niet in

staat ook maar iets te wijzigen aan de interne sturing

van de cliënt. Door de gesprekken met de delen, krijgt

de cliënt de kans om zelf rechtstreeks nieuwe inzichten

en overtuigingen te ontwikkelen die een nieuwe manier

van denken en doen gaan aansturen. 

Marcel Hendrickx is NLP-trainer, coach
en mede-eigenaar van Het
Ontwikkelingsinstituut in Gent.
www.ocp-methodiek.be 
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Perfectionisme & Burn-out

Marcel Hendrickx

      perfectionisme te helen?
       

Symptomen van perfectionisme:
• Dwangmatig zorgen voor anderen

• Conflicten vermijden

• Anderen belangrijker vinden dan zichzelf

• Zichzelf niet graag kunnen zien

• Te hoge kwaliteitseisen hebben voor zichzelf – 

soms ook voor anderen

• Mismatchen naar zichzelf en naar het werk

• Angsten 

• Altijd denken en vaak piekeren

• Controledrang

• Uitstelgedrag

• Moeite met kiezen en beslissen

• Teveel verantwoordelijkheid nemen

• Doorgaan en de eigen grenzen niet respecteren

Wat is OCP?
OCP staat voor Ontwikkelingsgericht
Coachen van mensen met Perfectionisme
en is gebaseerd op het werken met delen
uit de NLP-toolkit. Over perfectionisme
schreef NLP-trainer Marcel Hendrickx
het boek Zeg me dat ik oké ben.
Ook leidt hij mensen op tot
Perfectionismecoach. Inmiddels
heeft de katholieke Universiteit
Leuven een pilotonderzoek verricht
naar de effectiviteit van de
methodiek met ronduit positieve
resultaten.



NLP & Geweldloze communicatie

Sytse en Marlies Tjallingii & Redactie

Geweldloze Communicatie  
Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens iets gehoord of gezien van die bijzondere methode met een

Giraffe en een Jakhals in de hoofdrol? Een methode die ooit is ontstaan vanuit het onvermogen van

één man om zich neer te leggen bij conflictsituaties. Inmiddels wordt het overal toegepast, ook waar

niet direct sprake is van gewelddadige conflicten. Gelukkig maar, want voor geweldloosheid heb je

echt niet eerst geweld nodig; je kunt het er zelfs mee voorkomen. Toch reizen Sytse en Marlies

Tjallingii al jaren regelmatig af naar conflictgebieden in Israël en Palestina, om NLP met Geweldloze

Communicatie te combineren vanuit de gedachte: Vrede kun je leren. Hoe versterken deze methodie-

ken elkaar en wat beweegt hen het conflictgebied op te zoeken?

“als kind op straat meermaals in
elkaar geslagen …hij kon maar
niet begrijpen waarom”
I N z i c h t   |   n r . 6 6   |   w i n t e r  2 0 1 748
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Geweldloos Communiceren is ontwikkeld is door de

Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall Rosenberg.

Hij werd als kind op straat meermaals in elkaar gesla-

gen omdat hij joods was. Hij kon maar niet begrijpen

waarom. Later deed hij onderzoek naar jeugdbendes in

New York en ontwikkelde het model van Geweldloos

Communiceren als interventie voor conflicthantering.

Hierin worden de metaforen van de Giraffe en de

Jakhals gebruikt om twee soorten taal aan te duiden:

jakhals- en giraffetaal. Jakhalzen bijten en snauwen

terwijl de giraffe, het zoogdier met het grootste hart op

aarde, spreekt vanuit het hart. De giraffe staat voor

verbindende taal en de Jakhals voor de scheidende

taal. 

Geluk is een keuze?
Ieder mens heeft dezelfde natuurlijke basisbehoeften:

eten, drinken, verbinding, veiligheid en erkenning.

Onze wereldmodellen zijn wel verschillend, door ver-

schillen in omgeving, cultuur, leeftijd en opleiding. Als

er sprake is van een conflict, zijn er behoeften niet

vervuld en zijn we vaak meer bezig met wat de ander

moet doen dan met wat we zelf kunnen doen. We zoe-

ken de oplossing van het conflict bij de ander, omdat

we zelf vaak vastzitten in onze eigen emoties. Hiermee

creëren we angst, schuld en schaamte en uiteindelijk

afstand, onverschilligheid en zelfs gewelddadige strijd.

Als we ons daar bewust van zijn en verantwoordelijk-

heid nemen voor onze eigen behoeftes en die van de

ander, werken we aan ons eigen geluk en dat van de

ander. 

Uit de box komen
Wellicht herken je het gevoel van 'gevangen zitten' in

je emoties als je in een conflict-situatie bent? De adre-

naline stijgt tot ongekende hoogte, het water staat je

aan de lippen. Eigenlijk heb je dan maar drie mogelijk-

heden om hieruit te komen: vluchten, vechten of

bevriezen. We zeggen dan: ‘je zit in de box’. En de eer-

ste vraag is: hoe kom je daaruit en kun je de adrena-

line laten zakken? Want bij conflicten zul jij eerst uit de

box moeten komen, voordat je überhaupt kunt denken

over een mogelijke oplossing. Dus hoe doe je dat; hoe

win je even wat tijd? Je gebruikt eerst objectieve waar-

neming, om je te realiseren wat nu de realiteit is. Even

wat ademhalen, een andere gedachte toelaten, even

de boosheid of angst iets laten zakken. Dat geeft je

zicht op je eigen behoeften, bijvoorbeeld veiligheid. Je

ziet meer oplossingen voor het probleem. Je ziet nu

ook zelf wat je kunt doen om aan de oplossing bij te

dragen. En dan kun je de ander een verzoek doen, in

plaats van een bevel geven of een eis stellen. 

NLP’ers in Conflictgebieden

  en NLP

Doodlopend straatje in het vluchtelingen-
kamp Beach Camp, Gaza, Palestina

Marshall Rosenberg
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NLP & Geweldloze communicatie

De stappen van de Giraf

1. Waarnemen zonder oordeel

of interpretatie

‘Ik zie...’

‘Ik hoor...’

2. Voelen

Herken jouw gevoelens, 

erken jouw gevoelens

‘Ik voel me daarbij...’

3. Behoeftes erkennen

Verbind je gevoel met je 

behoefte.

‘Ik voel me..., omdat ik 

behoefte heb aan...’

4. Opties

Welke verschillende 

mogelijkheden heb je om aan 

jouw behoeftes te voldoen?

5. Verzoek doen of actie 

ondernemen

‘Zou je... willen doen?’

‘Ik ga... doen.’

Bewustzijn over gevoelens
Het uiten van authentieke gevoelens en daarmee

samenhangende kwetsbaarheid, draagt bij tot beter

begrip en het voorkomen en oplossen van proble-

men. Daarom benadrukt Rosenberg dat het uiten

van gevoelens zo specifiek mogelijk dient te gebeu-

ren. Het voelt goed voor mij kan bijvoorbeeld van

alles betekenen: Blij, opgewonden, opgelucht, tevre-

den en nog veel meer. We kunnen ons bewustzijn

over gevoelens vergroten door onze woordenschat

uit te breiden. In het kader wordt hier nader op

ingegaan. Dit is belangrijk omdat Rosenberg er van-

uit gaat dat het oordeel over een ander een onbe-

wuste uiting is van je eigen onvervulde behoefte, dit

lijkt een variant van perceptie is projectie.

Gevoelens versus gedachten
Het verwarrende van taal is dat het woord ‘voelen’

ook gebruikt kan worden zonder daadwerkelijk

gevoel uit te drukken. ‘Ik voel dat ze me niet eerlijk

behandelden’ drukt geen gevoel uit maar een inter-

pretatie. Ook zeggen woorden vaak hoe wij een

gebeurtenis of gevoel interpreteren, in plaats van het

gevoel zelf uit te drukken. Bijvoorbeeld: Ik voel me

niet veilig of ik voel me niet gezien. Rosenberg

noemt dit ‘gedachten.’ Vaak hoor je dit ook na de

inleidende woorden als: Ik vind dat of ik heb het

idee dat. Over het algemeen worden gevoelens niet

duidelijk verwoord wanneer het woord ‘voelen’

gevolgd wordt door ‘dat’, ‘zoals’, ‘alsof’ en namen of

voornaamwoorden (ik, jij, hij, zij, het). ‘Ik heb het

gevoel dat het waardeloos is. Ik voel dat mijn baas

zich manipulerend gedraagt.’ 

De stappen van de Giraffe
Hiernaast staan de stappen van de Giraffe en de

methode van Geweldloos Communiceren weergege-

ven. De valkuilen van de Jakhals staan voor inter-

venties die een conflict kunnen doen escaleren en

voortkomen uit onvervulde behoeften. Hierbij is het

belangrijk om ook bij het ontmoeten van de jakhals

in de ander of in onszelf met compassie te reageren

en verbinding te maken met de positieve intentie

van de ander of van onszelf, ofwel de giraf te ont-

moeten.

“Ik wil dat jij mij niet
meer boos maakt”

jakhalstaal

“het oordeel over een ander is 
een onbewuste uiting van je 
eigen onvervulde behoefte”
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NLP’ers in Conflictgebieden

Wat woorden vertellen…
De woorden die we kiezen zijn erg belangrijk binnen geweld-
loze communicatie. Vanuit NLP en de kaart is niet het gebied,
kunnen we terecht betogen dat elk woord voor iedereen iets
anders betekent. En dat achter het gevoelswoord ‘hoopvol’ of
‘hulpeloos’ voor iemand wel degelijk een authentiek gevoel
kan schuilgaan. Toch is het gevoel 'hulpeloos' niet verster-
kend, omdat er een behoefte aan bijv. aan autonomie niet
vervuld is. Indien we dat onbenoemd laten, laten we een kans
op respect en begrip tussen mensen liggen. Daarom is een
genuanceerde woordenschat van grote waarde. Zoals Robert
Dilts ooit vertelde dat we de NLP-oogpatronen pas konden
waarnemen, nadat we ze eerst benoemd hadden, zo geldt dat
ook voor onze gevoelens. 

Zintuiglijke scherpzinnigheid vergroten
Rosenberg maakt een fijngevoelig onderscheid tussen woor-
den voor gevoelens bij vervulde, en bij onvervulde behoeften.
Onderstaand worden een paar voorbeelden gegeven. Dit fun-
damentele verschil kennen we binnen NLP als ‘de kant van de
oorzaak en de kant van het gevolg’. Het gaat om het nemen
van verantwoordelijkheid voor onze gevoelens en onze
behoeften, waar Rosenberg een heel hoofdstuk aan wijdt. De
woordenlijsten in zijn boeken zijn bruikbaar als oefenstof bin-
nen een NLP Practitioner opleiding. Door meer vertrouwd te
worden met deze woorden, kunnen we onze zintuiglijke
scherpzinnigheid vergroten bij het kiezen en beluisteren van
predikaten, terwijl we aandacht hebben voor iemands interne
stemming of gevoelens.

Enkele basisgevoelens bij
vervulde behoeften

blij
ontroerd
energiek 
aangenaam
geïnspireerd
dankbaar
gelukkig
geïntrigeerd
geraakt
betrokken
opgelucht
hoopvol
optimistisch
trots
enthousiast
verwonderd
vervuld
vredig
vol vertrouwen

Enkele basisgevoelens bij
onvervulde behoeften

bedroefd
boos
gefrustreerd
geïrriteerd
hopeloos
nerveus
onrustig
teleurgesteld
aarzelend
verward
bezorgd
eenzaam
geërgerd
hulpeloos
ongeduldig
ongemakkelijk
ontmoedigd
onzeker
overweldigd
verdrietig

De valkuilen van de Jakhals

1. Waarnemen met eigen oordelen

‘Jij doet het ook nooit goed’

2. Gevoelens vermengen met denken:

(gedachten lezen)

‘Ik voel dat jij er geen zin in hebt’

3. De ander verantwoordelijk maken

voor mijn behoeftes

‘Ik wil dat jij mij niet meer boos maakt’

4. Er is maar één optie

‘Alleen jij kunt..., ik kan niets.’

5. Verzoek mengen met een eis

‘Ik wil dat je dat meteen doet’

‘Jij moet dat meteen doen’



A: ‘Ik vind dat jij maar ... bent.’ (negatieve kwalifica-

tie, vaak op identiteitsniveau uitgesproken)

B: ‘Ik hoor je zeggen dat...’ 

Gebruik hierbij dezelfde woorden om de ander te laten

weten dat je hem of haar gehoord en begrepen hebt.

A: ‘Ja.’

Dit is de bevestiging van wat gezegd is. En nu naar de

behoefte van de ander vragen, of raden wat deze is.

B: ‘Ik vermoed dat je een sterke behoefte hebt aan

veiligheid, of ... en ik weet dat je hier een positieve

bedoeling mee hebt, en deze bedoeling is me nog

niet helemaal helder. Zou je me er iets meer over

kunnen vertellen?’

A vertelt iets meer hierover ...

B: ‘Dus als ik je goed begrijp is voor jou heel belang-

rijk...?’

A: ‘Ja.’

A voelt zich nu gehoord en erkend. B vraagt of A ook

bereid is te luisteren naar zijn/haar verhaal. A en B

zoeken naar een oplossing die binnen hun invloeds-

sfeer ligt. Als beiden zich gehoord voelen dan vervolg

je met:

B: ‘Als ik jou nu zou kunnen geven/zou kunnen doen,

zou jij dan bereid zijn om te geven/te doen/te ver-

zorgen?’

A doet hetzelfde met B

Marlies en Sytse Tjallingii geven al een jaar of tien in

Israel en Palestina cursussen en workshops NLP in

combinatie met Geweldloos Communiceren: ‘Graag

dragen we hiermee ons steentje bij om mensen in deze

conflictzone weer toekomst te geven; onder andere in

Tel Aviv, Jeruzalem, Bethlehem en de Westbank. In

Ramalla geven we een NLP Practitioner aan de staf en

vrijwilligers van de jeugdgevangenis Dar Al Amal- wat

‘Huis van Hoop’ betekent.

In de Gazastrook gaven we ook een NLP Practitioner,

voornamelijk aan trainers, therapeuten of maatschap-

pelijk werkers die werken in NGO's (niet-gouvernemen-

tele organisaties). Zoals

bekend is de bezetting

in Gaza sterk te voelen

door drones, bombarde-

menten en gebrek aan

water en elektriciteit.

De deelnemers aan

onze opleidingen zijn

erg enthousiast en

komen met vele voor-

beelden van hoe de cur-

sus voor hen gewerkt

heeft in hun levensplan-

ning en verandering. 

Oefening: Doodlopend straatje met geweldloze communicatie

NLP trainers in een conflictgebied
‘om mensen in deze conflictzone weer toekomst te geven’

I N z i c h t   |   n r . 6 6   |   w i n t e r  2 0 1 752

Marlies (derde van links) en Sytse (rechts) bij een van
hun workshops in Palestina.

Deze bekende oefening uit NLP kan goed aangevuld worden met Geweldloos Communiceren. Het einde van het

doodlopende straatje is een radicale herkadering van het conflict. De structuur van Geweldloos Communiceren kan

dit gemakkelijker maken. Loop echt, zet de stappen, alsof je in een doodlopend straatje bent en er niet uit kunt,

bijvoorbeeld doordat je een muur tegenkomt.

NLP & Geweldloze communicatie



Het voorrecht van een dirigent is dat je met musici

mag werken: mensen met een voorliefde voor het

maken van muziek. Een muzikant speelt veelal in een

orkest, waar de dirigent, naast zijn muzikale werk, te

maken heeft met individuen en groepsprocessen.

Kortweg gezegd geeft een dirigent non-verbaal leiding

aan professionals. Maar bij repetities is het verbale wel

degelijk ook aan de orde. 

De kleuterklas van de muziekschool in Rotterdam was

mijn eerste stap op weg naar het bespelen van allerlei

instrumenten. Klarinet, sax en gitaar voor publiek,

trompet, hobo, viool, piano en accordeon voor mijn

eigen plezier en om alle instrumentsoorten te kunnen

bespelen uit de diverse orkesten waar ik mee werk.

Muziek was naast mijn werk als manager, organisatie-

adviseur en docent altijd de uitlaatklep voor ontspan-

ning en plezier. Zingen en spelen, improviseren, jazz,

dixieland en klassiek, het is allemaal even waardevol in

mijn optiek en het komt tegemoet aan welke stemming

je ook hebt.

Mijn dirigeerervaringen spelen zich af binnen amateur-

orkesten. Om rapport te maken vind ik het van belang

dat je de instrumenten met hun specifieke moeilijkhe-

den kent. Neem bijvoorbeeld een klarinettist, trompet-

tist of violist die moeite heeft met de grepen op dat

instrument voor een bepaalde overgang van de ene
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“Je moet van iedere muzikant ‘houden’, 
hoe vervelend iemand soms ook doet.”

NLP & Muziek

Hoe vind je in de muziekwereld als dirigent je eigen weg? Een orkest bestaat uit zoveel verschillende

instrumenten met elk hun eigen klank binnen die ene symfonie. Een orkest bestaat ook uit mensen

met hun trots, angsten, overtuigingen, beperkingen en successen. Hoe maak je dat muzikaal tot één

geheel? Hoe ga je om met onderlinge strijd: Wie mag het hardst klinken? Wiens tempo spelen we?  En

bovenal, hoe bereik je samen als individuen die muzikale som der delen? 

Harmonie en leiding geven

dirigent Andreas Schulz



naar de andere noot. Omdat je het instrument kent,

herken je het probleem en kun je van daaruit een tip

tot verbetering geven, die door de muzikant makkelij-

ker zal worden opgepakt en uitgeprobeerd, dan wan-

neer die herkenning er niet is.

Een orkest bestaat uit mensen met hun trots, angsten,

overtuigingen, beperkingen, blokkades en successen.

Dat is je werkmateriaal die je muzikaal tot één geheel

dient te maken. Je werkt met individuen die samen

meer zijn dan de som der delen. Als dirigent kun je

daarom veel NLP-kennis gebruiken in je contact met de

muzikant, individueel zowel als in de groep. Maar

alleen als je die kennis hebt verinnerlijkt tot iets

wezenlijks van jezelf. Jouw persoon is sterk bepalend

voor de sfeer binnen een orkest en het plezier dat

mensen met elkaar beleven aan het maken van de

muziek. Jij bepaalt of musici het gevoel krijgen een

belangrijke bijdrage te leveren aan het eindresultaat.

Elk instrument en iedere partij is even belangrijk. Dat

draag je uit. In alles. Het geven van feedback, maken

van rapport, het werken met logische niveaus, humor,

het maken van keuzes en het gebruik van metaforen

om de muziek uit te leggen; NLP komt voortdurend

aan de orde. Je dient te beseffen dat het wel of niet

prettig verlopen van een repetitie met jou te maken

heeft, niet met die ander. Wat je oproept krijg je terug. 

Er zijn weleens musici die zichzelf belangrijker vinden

dan een ander en dan meesmuilend commentaar heb-

ben op een mindere prestatie van die ander. Neem bij-

voorbeeld een drummer die niet erg slagvast is. Er

wordt gemompeld en gegiecheld. Om de drummer ver-

antwoordelijk te maken, en de ander het belang van

dat instrument te laten ervaren, speel ik even met hem

samen: ‘Wij samen zorgen ervoor dat de anderen in de

maat spelen! Dus let goed op en volg mijn stokje! Als

jij uit de maat gaat kan ik het wel vergeten!’ Dat werkt

beter dan: ‘Let nou eens op, dat staat er toch niet?’

Hadden jullie dat niet gehoord?
Musici laten beseffen dat ieder zijn of haar steentje bij-

draagt, is weleens moeilijk voor de muzikant die denkt

dat hij de beste is en dan toch even niet de boventoon

voert. Door aan te geven dat je dat begrijpt, de aan-

dacht er even op vestigt, laat je die muzikant niet in

de kou staan. Zo kun je ook, als een bepaalde instru-

mentgroep voortdurend wordt ‘weggeblazen’, de rest

van het orkest even stil leggen, hen alleen laten spe-

len, de anderen laten luisteren. ‘Hadden jullie dat al

eerder gehoord? Nee? Zorg ervoor dat je zo zacht

speelt dat je het straks ook nog hoort.’ Vervolgens

inkaderen met ‘luisteren naar elkaar en samen spelen’.

En wat je ook doet, het moet echt zijn, geen techniek-

je. Je moet van iedere muzikant ‘houden’, hoe verve-

lend iemand soms ook doet. En geef het ook toe als je

zelf iets niet goed doet.

Wie mag het hardst klinken?
Onderlinge strijd in een orkest komt zeker voor, zowel

tussen individuen als tussen instrumentgroepen. Wie

mag het hardst klinken? Wiens tempo spelen we? Wie

zit er te jagen of te vertragen? Wie maakt fouten? De

dirigent maakt dan gebruik van functionele macht. In

mijn visie is het gebruik van macht uitsluitend nodig

met een knipoog en met respect voor iedere muzikant.

Afblaffen en straffen, zoals ik veel dirigenten zie doen,

is niet effectief. Met een lach bereik je meer. De

opbouw van de repetities en de sfeer tijdens de repeti-

ties zijn belangrijk om te zorgen dat het aantrekkelijk

blijft voor de musici om te willen repeteren. Ik kies

altijd voor afwisseling. Een hymne voor een mars. Een

klassiek stuk na een blues. Zo houd ik de muzikanten

alert en wordt het nooit eentonig of saai. 

Een verhaaltje wordt gewaardeerd
Bij een concert is het belangrijk dat het publiek een

interessant programma aangeboden krijgt. Ook daarin

is afwisseling belangrijk. Van het publiek hoor ik vaak

dat ze het programma zo prettig afwisselend vonden.

Dan heb ik mijn doel bereikt. Het publiek meenemen

aan de hand van een verhaaltje over wat we gaan spe-

len wordt altijd erg gewaardeerd. Je slaat twee vliegen

in één klap. De muzikanten rusten even uit, worden

geprikkeld door het verhaal en het publiek voer je naar

het puntje van hun stoel. Het samenstellen van een

programma vereist inzicht in je publiek, in de zaal en

waarom dit concert op die plaats wordt gegeven. 

Hoe je in de muziekwereld als dirigent je eigen weg

vindt en de resultaten bereikt, zowel bij repetitietech-

niek als het geven van concerten, is de grote uitdaging

waarin NLP voor mij een belangrijke steunpilaar is.

Lize de Hoog is NLP Master Practitioner en 
hypnotherapeute
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Harmonie en leiding geven

Lize de Hoog
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NLP & Poëzie

Tijd 

Ik droomde, dat ik langzaam leefde ...

langzamer dan de oudste steen. 

Het was verschrikkelijk: om mij heen 

schoot alles op, schokte of beefde, 

wat stil lijkt. 'k Zag de drang waarmee 

de bomen zich uit de aarde wrongen 

terwijl ze hees en hortend zongen; 

terwijl de jaargetijden vlogen 

verkleurende als regenbogen ...

Ik zag de tremor van de zee, 

zijn zwellen en weer haastig slinken, 

zoals een grote keel kan drinken. 

En dag en nacht van korte duur 

vlammen en doven: flakkrend vuur. 

De wanhoop en welsprekendheid 

in de gebaren van de dingen, 

die anders star zijn, en hun dringen, 

hun ademloze, wrede strijd .... 

Hoe kón ik dat niet eerder weten, 

niet beter zien in vroeger tijd? 

Hoe moet ik het weer ooit vergeten? 

M. Vasalis, 1940 [1]

Poëzie,    
Van links naar   

“Poëzie, taal van het begin, wekt onze herinnering 
aan het eerste spreken dat, met de kracht van ‘licht’, 
de chaos bedwong en de dingen hun namen gaf.”[3]



Balanceren tussen links en rechts

redactie
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De vorige inzicht beschreef dat de oorzaak van veel schaduwkanten in onze maatschappij gelegen is in

de dominantie van de linkerhersenhelft. [2] Zou een streven naar een betere wereld heel eenvoudig

kunnen beginnen met het streven naar meer balans tussen het bewustzijn van links en rechts.

Openstaan voor misschien wel de grootste verhalen, in een paar regels. Wat is het effect van een

gedicht tijdens je training? Een pleidooi voor meer kunstbeleving, muziek en poëzie als tegengif en

gewoon omdat het zo mooi kan zijn.

Het beroemde gedicht van Vasalis speelt met onze per-

ceptie van tijd. Het neemt je mee de wijdse mentale

ruimte in, ver terug op de tijdlijn van het ontstaan. De

vraag rijst in hoeverre je bereidheid kunt ervaren om

dit korte maar oh zo lange verhaal geassocieerd mee

te beleven? Hoe makkelijk is het voor jou om deze

beelden te zien vanuit je eigen ogen, de bewegingen te

voelen in je eigen lijf en de geluiden te beluisteren in

je eigen binnenwereld? Het gedicht schudt aan ons fil-

ter van Tijd en Ruimte en nodigt tegelijker-tijd uit tot

loslaten zoals poëzie dat kan doen. 

M. Vasalis is het pseudoniem van Margaretha

Droogleever Fortuyn (1909-1998), dichter, arts en kin-

derpsychiater. Kenmerkend voor haar poëzie is het

evenwicht dat in veel van haar verzen aanwezig is en

de toegankelijkheid van haar taal; spreektaal. 

Poëzie - taal van het begin
Hoe zou het komen dat Robert Dilts elke dag van zijn

training Conscious Leadership met een gedicht begon?

Huub Oosterhuis, dichter, filosoof, voormalig predikant

en initiatiefnemer van De Nieuwe Liefde schrijft over

poëzie: ´Vele kleine en minder kleine, misschien wel

de grootste verhalen zijn geschreven in ‘poëzie’, door

Martinus Nijhoff genoemd: de tintelende taal / van een

achter alle kwaad / verrijzende dageraad. Met weerloos

maar volstrekt ontzag corrigeert poëzie onze taalge-

woonten; ontmaskert ons jargon, doorbreekt onze vak-

taal, quiztaal, publieke-opinietaal. Het lezen en horen

van poëzie leert ons nuances verstaan, stembuigingen,

boven- en ondertonen, en verdiept onze zelfkennis en

ons begrip voor anderen. Poëzie, taal van het begin,

wekt onze herinnering aan het eerste spreken dat, met

de kracht van ‘licht’, de chaos bedwong en de dingen

hun namen gaf.’ [3]

Elders vertelt Oosterhuis: ‘Milton Friedman, de grond-

legger van het neoliberale kapitalisme, zei: de mens

bestaat ter wille van zichzelf en moet zich daarom ont-

worstelen aan het altruïstische denken dat alleen maar

schuldgevoelens oplevert.’ Het is werkelijk onbegrijpe-

lijk dat die man een Nobelprijs heeft gekregen. Het is

evident; we worstelen vandaag de dag nog steeds met

dat schaamteloze neoliberale systeem dat onze wereld

regeert, onze beschaving uitverkoopt en onze publieke

moraal steeds verder aantast.’ [4] 

Grote woorden
‘Als dichter en denker ben ik sterk beïnvloed door Pablo

Neruda, in mijn ogen een van de grootste dichters van

de twintigste eeuw. Zijn werk lezen was voor mij een

proces van bewustwording en gewetensvorming. Door

Neruda ben ik dichter bij mijn eigen taal gekomen en

heb ik een soort gêne overwonnen zoor zogenaamde

‘grote woorden’ als liefde en gerechtigheid. Neruda

weet zonder terughoudendheid te zeggen waar we het

over moeten hebben, over een nieuwe wereld waar

gerechtigheid wordt gedaan.’ [4]

1. M.Vasalis, Parken en Woestijnen, 1940

2. Rechts de Koning, Links de dienaar, Lisette Thooft, 

INzicht herfst 2017 

3. Huub Oosterhuis, Een huis waar alles woont, p24-25, 

1996

4.http://chili40jaar.nl/ajaxplorer/pdf/Huub_Oosterhuis.pdf

 taal van het begin
   rechts naar eeuwigheid



Hoe manifesteren we als menselijk collectief ons

bewustzijn? Als we zoeken naar bewijs in de wereld die

we collectief gecreëerd hebben, dan zie, hoor en voel

je al snel dat het een trieste creatie is. Oorlogen, haat,

angst, afgunst, diepe monetaire ongelijkheid, slavernij,

liegende politici en media, hebzucht, neppe imago’s en

ego’s vergroot en geprojecteerd in de virtuele internet-

wereld en een uit de hand gelopen seksualisering van

de maatschappij. We leven in een hedonistisch feodaal

systeem, waar voldoening nú en metéén moet. Waar

de meesten er alles aan doen om geen pijn te voelen

en waar luiheid op een voetstuk staat. 

Verantwoordelijkheid?
In de huidige wereld wordt het nemen

van eigen verantwoordelijkheid bij de

meesten gemeden als de pest. We

gaan van plezier naar afleiding naar

plezier naar afleiding naar plezier naar

afleiding met het oog op ik, ik en ik,

zonder te kijken naar de consequen-

ties van ons gedrag. Daar ligt de eer-

ste angel en oorzaak van de chaos om

ons heen. We kunnen toch zo veel

beter of althans, we zijn toch meer

waard dan wat we nu laten zien?

NLP en Moraliteit
Moraliteit staat in het woordenboek als

‘de leer van de gewoontes en deug-

den’, maar dit raakt de kern niet. In

het Engelse woordenboek vinden we

vrij vertaald ‘principes betreffende het

onderscheid tussen goed en fout of

goed en slecht gedrag.’ Dit raakt de

kern wat meer. Weten we eigenlijk

welk gedrag goed is voor mens en

omgeving en welke niet? NLP houdt

zich in feite niet bezig met moraliteit.

Dat is ook niet zo gek, want NLP levert

niet zoiets als een objectieve graad-

meter of principes van goed of fout

gedrag. NLP beperkt zich van oudsher
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NLP & Moraliteit

“Hoe je de chaos in de wereld kan 
verminderen, als je dat zou willen…”

Collectief gedrag  
Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe het menselijk bewustzijn zich collectief manifesteert? Wie zich

daarvoor openstelt, de pijn binnen laat en de toestand in de wereld vanuit het kader van moraliteit

beschouwt, wordt daar niet vrolijk van. Dus waarom zou je? Gaat NLP niet juist over je richten op wat

je wel wilt? Of is het instemmen met de schaduwkanten van het menselijk bestaan essentieel op weg

naar een betere wereld? 

Bo Dumitrescu onderzoekt de oorzaken van deze grote schaduw, vanuit de vraag of we niet veel meer

waard zijn dan wat we nu laten zien. Een zorgwekkende kijk? ‘Nee,’ stelt Dumistrecu: ‘realistisch en

met hoopvolle oplossingen. Ik zou mij veel meer zorgen maken om wat Harari in de vorige editie van

INzicht beschrijft.’



  & causaliteit
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Bo Dumitrescu 

tot de vijf zintuigen, focust enkel op de subjectieve

ervaring en laat al het moeilijke aan het onbewuste

over. En zo leven de meeste mensen: in een subjectie-

ve onbewuste staat, gedomineerd door gedragspatro-

nen uit het verleden. 

Moreel relativisme
Dat er objectieve intuïtieve universele morele regels

bestaan, wordt vaak simpelweg genegeerd. Deze

regels worden al duizenden jaren bestudeerd, ervaren

en onderwezen, maar vinden geen plaats in de huidige

maatschappij. Het nieuwe maatschappelijke geloof heet

dan ook ‘moreel relativisme’, wat in een notendop uit-

gelegd kan worden als dat er geen objectieve waarheid

kan zijn. En dat wij als subjectieve wezens dus zelf

bepalen wat de kosmische wetten zijn en wat waar is.

Dat wíj beslissen wie een goed leven heeft en wie niet

of zelfs wie überhaupt mag leven en wie niet. Met

andere woorden: ‘wij zijn god op aarde’. Een zorgwek-

kend geloof met grote gevolgen, zoals dat door Harari

in Homo Deus wordt geschetst (zie vorige INzicht). Dit

is de tweede angel en oorzaak van de chaos om ons

heen.

Causaliteit en verantwoordelijkheid
Bij veel pogingen om de chaos in de wereld op te los-

sen blijven we roeren aan de effectzijde, door sympto-

men te bestrijden. Maar wat is de oorzaak van dit

alles? Als iemand me zegt: ‘Jij maakt mij boos,’ halluci-

neert hij dat ik de oorzaak ben van zijn boosheid.

Uiteraard klopt dit niet en het metamodel geeft de

mogelijkheid te vragen ‘Hoe kies jij ervoor om boos te

worden als ik dit doe?’ 

Een eenvoudige NLP-interventie kan de klagende per-

soon helpen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen

voor zijn eigen gedrag. Werkt dat ook voor causaliteit

op wereldschaal? Geldt dit niet net zo voor ons als ver-

oorzaker van alle chaos in de wereld middels ons col-

lectief gemanifesteerd gedrag? Zou het dan ook helpen

te vragen: ‘Hoe kies ik ervoor om al die chaos te creë-

ren met mijn gedrag?’ Om dan terug naar binnen de

innerlijke stemmingen op te ruimen die de veroorza-

kers zijn van het gedrag dat zich in al deze chaos

manifesteert. Wat is welke positieve intentie dan ook

waard, als deze op kosmische schaal leidt tot de dood

van mensen of op wat voor manier dan ook anderen

hun vrijheid ontneemt of pijn doet? 

Immorele voorbeelden
In de huidige maatschappij lijkt de norm dat we

gedrag subjectief kunnen verantwoorden terwijl het

objectief immoreel is. Hoe kun je dan verwachten dat

het gros van de mensen moreel gedrag neerzet of wil

toewerken naar een ‘betere wereld’? Dat is net zo onlo-

gisch als de vraag of mensen van nature goed of slecht

zijn. Uiteraard geen van beide, omdat mensen van

nature iets heel anders zijn. Dat weten we vanuit NLP

heel goed. Mensen zijn informatie verwerkende biologi-

sche supercomputers. 

Wat is dan de remedie?
De essentie van de metafoor van de mens als informa-

tieverwerkend systeem is dat als je er rotzooi instopt,

er ook weer rotzooi uitkomt. De mens als collectief

produceert op dit moment ‘bad output’. Wat is dan de

remedie? Terug naar binnen en werken aan jezelf als

primaire oorzaak. Zelfobservatie van alle junk die je

zelf inneemt door de vijf zintuigen. Is wat ik zie, hoor,

voel, ruik en proef wel echt? Gaat het mij én anderen

helpen? En welke programma’s heb ik lopen waardoor

mijn gedrag immorele consequenties bewerkstelligt

voor anderen? Dit zijn hele belangrijke vragen en goed

te doorgronden met onder andere NLP.

Jouw rol in het collectief
NLP leert een individu haarscherp patronen te herken-

nen in taal, gedrag en overtuigingen. NLP is bij het

ontstaan immers gegrond op principes die destructieve

patronen kunnen opruimen. Dat kan nu nog steeds,

door niet alleen naar de intentie te kijken van de ik, ik,

ik, maar ook naar de consequenties van het collectieve

gedrag en jouw rol daarin. Te kijken of wat er gebeurt

moreel verantwoord is. Dat is mogelijk, want iedereen

heeft een moreel kompas. Of je het wil gebruiken is

een keuze.

Bo Dumitrescu is NLP Trainer en ondernemer bij
VentureSense. Tien jaar geleden reisde hij met
vrienden in vijf maanden per motor van Noord
naar Zuid-Afrika langs allerlei hoopgevende pro-
jecten. Het boek en de DVD die daarvan werden
gemaakt maakten deel uit van het prijzenpakket op
het najaarscongres NLP & Een betere wereld.
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heeft Janneke

Swank afscheid

genomen van het

leven. Vanuit

acceptatie dat haar

lijf de kanker niet

meer de baas was,

had ze er vrede

mee dat haar tijd

gekomen was.

Haar laatste bood-

schap was:

Janneke viel op in de groep psychosomatisch fysiothe-

rapeuten van 1989 aan wie Jaap Hollander en Anneke

Meijer NLP overdroeg. Ze straalde en was enthousiast

zowel in de rol als NLP-toepaster als in de rol van

cliënt. Tijdens onze laatste ontmoeting, drie dagen

voor haar overlijden, vertelde ze nogmaals zo dank-

baar te zijn voor NLP in haar leven: ‘Mijn wereldbeeld

kantelde.’ 180 graden, zo te zien aan haar gebaren.

Zij volgde lange tijd elke workshop rondom NLP die het

IEP organiseerde, gaf de workshop van Intake naar

Interventie en volgde de eerste Health Certification

opleiding in Nederland en de opleiding van Robert

McDonald. Ze ging NLP trainingen geven binnen de

SETH, NLP practitioners-, masterpractitioners- en train-

de-trainerstrainingen. Het verbreiden van NLP deed zij

met hart en ziel, met humor en vakvrouwschap. 

Zij was de meest zuivere NLP-toepassende therapeut

die wij kenden. Dat is te lezen in de vele columns die

zij schreef voor de Eekhoorn, de nieuwsbrief van het

IEP en in haar bijdragen aan het boek ‘Hoe je met NLP

…’ . Op de volgende bladzijden een van haar bijdragen.

Ook binnen de NLP-trainerstraining werd zij gewaar-

deerd om haar warme betrokkenheid, humor en zui-

verheid in het toepassen van NLP. Ze was als zodanig

een steun en toeverlaat als collega en zeker ook als

vriendin. 

Herinneren is ontmoeten

NLP & Herinneren

Huil niet omdat ik dood ben, want dat ben ik niet.

Ik ben de duizend winden die waaien en de glinstering 

van de sneeuw.

Ik ben de zon op het rijpe graan en de zachte lenteregen.

Als je 's morgens wakker wordt, ben ik het zachte ruisen 

van de rondcirkelende vogels in het nog zachte sterrenlicht. 

Huil niet omdat ik dood ben, want dat ben ik niet. 

Ik ben overal, voor eeuwig.......
Mary Elizabeth Frye

The White Stone

From smokey history,
You made a sunny landing.
Your fingers touched the white stone.

Loading golden templates in the hold.
You held the white stone.

And over cold green fields,
You laid a web of orange sparks.
You were the white stone.

May your spirit travel,
Through atoms and through stars!
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“Gij zult genieten”

We houden vast aan haar elfde gebod (!):

‘Gij zult genieten.’ We vieren het leven en met dank-

baarheid herinneren we ons haar: heel levendig.

Naast haar aandacht voor anderen ging Janneke ook

goed zorgen voor zichzelf… De weken Bretagne, die

stonden vast en werden ook voor een leuke NLP klus

niet ingekort…

Anneke Meijer kreeg Jannekes toestemming om haar

columns te bundelen in een e-book, waarmee vele

NLP-coaches geïnspireerd kunnen worden. De titel van

haar laatste column luidde ‘Nu heb ik nog een cliënt,

..ikzelf…’.

Vaak wordt gesproken over ‘practice what you preach’.

Janneke was een voorbeeld hoe NLP toe te (laten) pas-

sen ten behoeve van een optimale omgang met haar

ziekte. Zij herkaderde heel wat uitspraken van artsen

en verpleegkundigen en communiceerde met haar

onbewuste en delen. Ze leefde jaren optimaal verder

met kanker en wist twee weken voor haar overlijden

dat haar tijd gekomen was. De sprekers bij haar

afscheid lieten de impact van de ontmoetingen met

Janneke met behulp van NLP zien en horen in hun

afscheidswoorden. Zij illustreerden zo wat Janneke als

dierbare én wat Janneke als NLP’er voor hen betekend

heeft. Een buiging rest ons en deze woorden. 

Do not stand at my grave and weep
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.

Sta aan mijn graf zonder verdriet
ik ben daar niet, ik slaap er niet
Ik ben de wolken, door de wind gewaaid
de sneeuw met diamant bezaaid
Ik ben de zon op het volle koren
de stilte van het ochtendgloren
waarin jij, die de dag begint
de cirkelvlucht van vogels vindt
Ik ben de lenteregens, zacht
de sterrenschitterring in de nacht
Sta aan mijn graf zonder een traan
ik ben daar niet, niet dood gegaan

Phoebe Lauren

Bretagne

Anneke Durlinger, Jaap Hollander, Reinalda Kerseboom en Anneke Meijer
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NLP & Ontmoeten

Marie Louise is 33 jaar oud en komt bij me met de

vraag of ik haar wil helpen om haar ademhaling onder

controle te krijgen. Ze heeft al jarenlang af en toe een

paniekaanval en ‘niks helpt, het overvalt me, ineens

voel ik ergens een pijntje of ik hoor iets over een ziek-

te en hup daar gaan we weer, Spaans benauwd heb ik

het, de eerste keer dacht ik dat ik dood ging en zo

voelt het ook al weet ik nu wel dat dat niet kan, want

ze hebben me uitgelegd dat ik schrik en dan ga hyper-

ventileren en daar krijg ik het benauwd van.’  

Ze zat het aan één stuk door te vertellen en kon bij

een komma of een punt nog net even inademen.

Of ze wist wanneer het begonnen was? ‘Toen mijn oma

overleed, zomaar plotseling, nu anderhalf jaar geleden

en mijn moeder was helemaal van slag. Dat vond ik zo

erg, mijn moeder en ik hebben een goeie band, ik ben

maar alleen want ik heb geen broers of zussen en…..’

Ze begon te huilen. Na een paar tissues vertelde ze dat

ze wel een paar goeie vriendinnen had, maar geen

partner. Wel een lieve hond. Ze had jaren geleden een

relatie gehad maar ‘dat werd niks, dus daarom voel ik

me eenzaam, maar daar kom ik niet voor, ik wil die

ademhaling onder controle hebben.’

Controle betekent toezicht houden op en meester zijn

over. Het komt vaak voor in mijn praktijk dat mensen

vragen om controle. Controle over de klachten, over

het lichamelijk functioneren, zeker als het niet lekker

gaat. 

De wens om controle te krijgen maakt echter de klach-

ten erger. Als er iemand de hele dag over je schouder

meekijkt naar wat je doet zal dat spanning geven.

Bekend is het voorbeeld van de juf van de pianoles.

Eindelijk loopt het stuk lekker en dan komt de juf en….

Als je je lichaam en het functioneren ervan de hele dag

in de gaten houdt (een bekend verschijnsel bij hypo-

chondrie) zullen de klachten juist toenemen. Het

lichaam klaagt. Niet: ‘ik heb last van mijn darmen’,

maar: ‘mijn darmen hebben last van mij.’

Ik besloot om Marie Louise eerst te volgen. 

Hoe ze zou weten dat ze haar ademhaling onder con-

trole had? ‘Dan heb ik geen lichamelijke klachten meer

en dan schrik ik niet meer en dan heb ik geen paniek-

aanvallen meer.’

Het was een logische redenering, maar het is het

omkeren van het probleem. Zolang ze schrikt van één

of ander lichamelijk gevoel of iets hoort over een ziek-

te zal ze een lichamelijke reactie hebben en daar is ze

dan bang van. En dat maakt haar alert, zodat ze voort-

durend let op haar lichaam in de verwachting dat er

elk moment iets mis kan gaan. Zo blijft ze gespannen

en houdt ze een snelle ademhaling en dus lichamelijke

reacties. 

Toen ik haar dit had uitgelegd knikte ze en vroeg:

‘maar wat dan? Hoe krijg ik dan die paniekaanvallen

onder controle?’

Ik vroeg haar of ze wist waarom mensen een alarmin-

stallatie in hun huis hebben terwijl ze weten dat het

ding heel veel lawaai kan maken. Haar mond ging een

beetje open en ze zei: ‘nou, omdat ze dan weten dat

er ingebroken wordt.’ Ja, zei ik, en waarom willen ze

dat weten? ‘Nou, dan kunnen ze meteen de politie bel-

len.’ En dan? ‘Dan worden de inbrekers gepakt.’ En

dan? ‘Dan zijn ze veilig’.

Dus, zei ik, dat alarmapparaat kan onverwacht afgaan

en het laat iedereen schrikken maar het is voor een

goed doel? Ze was even stil en zei toen dat ze wel

begreep waar ik naar toe wilde maar niet wat het

goede doel was van de paniekaanvallen. 

Misschien kom je er achter als je echt luistert naar wat

dit gevoel van paniek je te vertellen heeft?

‘Dat lijkt me toch duidelijk, ik doe het zelf, ik let de

hele dag op mijn lichaam of het wel goed gaat.’ Ze had

het begrepen.. 

En, wat wil je daarmee bereiken? ‘Dat ik er snel bij ben

als het niet goed gaat’. 

En, als je er snel bij bent, wat bereik je daar dan mee?

‘Dat ik niet doodga.’

‘Natuurlijk,’ zei ik, ‘dat wil niemand, maar mag ik nu

eens een gekke vraag stellen?’ Het mocht. ‘Wat is er zo

erg aan dood gaan?’

Ze staarde even voor zich uit en zei toen: ‘het is ver-

schrikkelijk voor de mensen die achterblijven, die een-

zaamheid.’ En er kwamen weer tranen.

‘Hoe weet je dat de mensen die achterblijven zich een-

zaam voelen en dat verschrikkelijk vinden?’ vroeg ik

met een zachte stem. De tranen kwamen nu met volle

kracht. ‘Ik ben zo eenzaam en ik snap het gewoon niet

en ik ben altijd al eenzaam geweest, hoe kan dat nou,

ook thuis vroeger al.’

Spaans benauwd



Janneke Swank

De aangewezen interventie voor een onbegrepen heftig

gevoel is Change Personal History. Ik vroeg haar daar-

om of ze dat gevoel van eenzaamheid wilde onderzoe-

ken om het misschien te begrijpen of zelfs te verande-

ren? Ze wilde dat heel graag zei ze. 

Ze kon zich goed inleven in het gevoel omdat dit de

avond daarvoor ook al heftig was geweest en met dit

geankerde gevoel liepen we rustig terug op de levens-

lijn, 10 jaar, 5 jaar, ‘ik ben nu 2 geloof ik, het is er nog

steeds, ik ben in de baarmoeder en nu, nu is het weg,

hier ben ik niet eenzaam.’

Ik haalde haar er uit en vroeg wie er bij haar was. Dat

wist ze niet, het was een gevoel. ‘Misschien was ik er

wel één van een tweeling,’ zei ze zacht. 

We spraken af dat ze dit eerst aan haar moeder zou

vragen voordat we verder gingen.

Twee weken later kwam ze terug.  ‘Het lijkt wel of er

een soort wonder gebeurd is,’ zei ze met een lach.

Haar moeder had verteld dat er na de bevalling van

Marie Louise nog ‘iets’ naar buiten was gekomen en

dat was volgens de dokter niet levensvatbaar geweest. 

Het klonk me naar in de oren. 

‘Dus ja’, zei ze, ‘ik voelde het, ik heb het altijd

gevoeld.’

‘Je bent dus alleen maar eenzaam geweest omdat je

zusje of je broertje...’  ‘Nee, het was een zusje, dat

voel ik gewoon.’ ‘... ja, omdat zij geen goede plek had.’ 

‘Klopt,’ zei ze.

‘Welke plek wil je haar geven?’

Ze wees naar achter en iets omhoog, ‘zodat ze altijd

bij me is op de één of andere manier, en het gekke is,

ik heb me al twee weken zo goed gevoeld, helemaal

niet met mezelf bezig geweest (hoezo gek?).’

We gingen nog even terug naar de baarmoeder met de

hulpbron (het zusje) en zo werd ze opnieuw geboren

en ze groeide op, alleen, maar niet meer eenzaam,

met zusje achter boven. 

Ze wilde vier weken proeftijd en kwam terug met de

vraag of ik haar wat adem- en ontspanningsoefeningen

wilde geven, ‘want’, zei ze, ‘het is net alsof mijn geest

nu rustig is, maar mijn lichaam nog niet.’ Dit was een

andere vraag dan ‘onder controle’ krijgen, zei ik en ik

vroeg haar of ze besefte dat ‘onder controle willen krij-

gen van de adem er voor zorgt dat je dan gaat letten

op je ademhaling en het dan eigenlijk zo is, dat je

daardoor wordt beheerst. Ademen gaan van zelf, het is

een autonoom proces.  

Het was haar helemaal duidelijk.

Weer een maand later kwam er een andere Marie

Louise binnen met kort haar en een nieuwe bril. ‘Ik

voel me goed,’ zei ze, ‘en ook veranderd, ik heb zin om

uit te gaan, mensen te ontmoeten en wie weet…….’

We wisten het allebei. 

Uit: Hoe je met NLP…. Van Jaap Hollander, et al
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“Misschien was ik er wel
één van een tweeling”



NLP & een betere wereld…Meteen moest ik den-

ken aan Deepak Chopra’s boek Leven zonder

Grenzen, met de subtitel: Leef jij in de wereld of

leeft de wereld in jou? Met het gegeven dat mijn

laatste boek de titel heeft ‘Ik kan de wereld ver-

anderen. En jij weet wie ik is...’, mag het duide-

lijk zijn hoe ik hiernaar kijk. Niet voor niets is het

een van mijn grote wensen dat iedereen iets met

deze prachtige methodiek NLP gaat doen, want

dat zal de wereld veranderen.

Toch ook een kritische kanttekening, over congruentie.

NLP prediken en NLP doen is immers twee. In mijn

boek citeer ik mijn Friese opa (Pake): ’t Giet er net om

hwat de minsken sizze, mar hwat de minsken dogge’

(het gaat niet om wat de mensen zeggen, het gaat om

wat de mensen doen). En ik ga nog een stapje verder.

Voor mij is NLP namelijk een levensfilosofie: We zou-

den geen NLP moeten ‘doen’, we zouden met elkaar

veel meer NLP moeten ZIJN!  

(Uiteraard heb ik hier ook mijn 4-staps leerproces in

moeten doorlopen;-).

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat twee andere

methodieken nog meer indruk op mij hebben gemaakt,

namelijk Systemisch Werken en Traumawerk. Zo’n

achttien jaar geleden ben ik met deze methodieken in

aanraking gekomen. Inmiddels talloze trainingen en
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Wat NLP-trainers MOETEN!

“Ben je achterlijk? 
En natuurlijk ken ik het antwoord.”

Suriname



workshops gevolgd. Hoezo meer indruk? 

NLP gaf mij veel inzicht en uitermate praktisch gereed-

schap om onze communicatie te begrijpen en te verbe-

teren. Ja, er veranderde veel bij mij, en toch... durf ik

de uitspraak te doen: Wil de wereld echt veranderen,

dan zullen we veel meer Systemisch moeten kijken.

Een NLP ondergrond is hierbij uitermate welkom!

Bij opstellingsdagen stel ik cliënten – onder wie men-

sen die ondanks NLP toch steeds tegen hetzelfde blij-

ven aanlopen – wel eens twee vragen. En natuurlijk

ken ik de antwoorden, anders zou ik het niet gepast

vinden. Ten eerste: Ben je achterlijk? En ten tweede:

Hoeveel keer heb je al tegen jezelf gezegd ‘stop toch

met dat gedoe!’ Duizend keer? Tienduizend keer? En

vaak luidt het antwoord: ‘Mag het ook wat meer zijn...’

Generaliserend komen de meeste problemen voort uit

gebeurtenissen uit ons systeem van herkomst.

Voorbeelden? Scheidingen, vroege dood, grensover-

schrijdende problematiek, mentale en fysieke aandoe-

ningen, oorlog, daders, slachtoffers, verbondenheid

met ons collectief geweten, enzovoort. Heel veel, zo

niet alles, heeft te maken met afwezigheid van veilig-

heid. Ik durf te stellen: we zijn allemaal getraumati-

seerd. Dan wel even Alfred Korzybski (de kaart is niet

het gebied): wat specifiek verstaan we onder trauma’s?

Trauma’s ontstaan wanneer zintuiglijke prikkels over-

weldigend op ons zenuwstelsel binnenkomen, waarbij

je geen stop hebt kunnen ‘zeggen’. 

Niet voor niets wordt al veel geschreven over het feit

dat de meeste trauma’s embryonaal ontstaan. En dan

natuurlijk in de eerste levensjaren. Mijn advies aan een

ieder (en niet alleen NLP’ers): bekijk de films What

Babies Want en In Utero. Veel zal dan duidelijk worden

met wat ik, en vele anderen, hier beweer.

Mede door die trauma’s blijven veel mensen door een

gemis als kind in een ‘oude trance’ en daardoor in een

energieveld van compensatoir gedrag. Binnen het

Systemisch Werken noemen wij dat de ‘magische lief-

de’ en ben je te veel aan het ‘overleven’. Begrippen als

‘perceptie is projectie’, ‘gevoelens zijn geëvalueerde

sensaties’ en ‘overdracht/tegenoverdracht’ zijn voor mij

hierdoor in een ander daglicht (nog helderder) komen

staan. Ondanks het feit dat ik 27 jaar geleden met NLP

in aanraking ben gekomen, lijk ik de laatste vijf jaar

echt begrepen te hebben wat NLP werkelijk betekent,

voor mij.

Tot slot een boute (of Bouke?) uitspraak. Eind jaren

’70, begin jaren ’80 lanceerde ik als fysiotherapeut in

de topsport de stelling: ‘Het is een kwestie van tijd dat

trainers in het betaald voetbal de nodige opleidingen

genoten moeten hebben. Je kunt niet ‘niet gehinderd

door enige kennis’ dit werk op gepaste en verantwoor-

de wijze doen.’ Mijn destijds geschreven artikel werd

door vele clubs positief ontvangen en via hun clubkrant

verspreid. Nu stel ik: Het is een kwestie van tijd, dan

moet elke NLP-trainer die NLP-trainingen verzorgt, ook

opgeleid zijn als Systemisch Werker en de nodige erva-

ring hebben met Traumawerk. Niks geen mogen, ik ga

voor MOETEN.

NLP & een betere wereld? Absoluut! En... er is meer te

doen.
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NLP, Systemisch én Traumawerk

Bouke de Boer
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NLP & Een betere wereld…
in Suriname

Sorry!
Sinds 1999 verbleef Bouke regelmatig (zo’n dertig
keer) in Suriname, om mensen daar in NLP en
Systemisch Werken op te leiden. In oktober 2012
verscheen hij op de nationale televisie om zich
publiekelijk te verontschuldigen voor het
Nederlandse slavernijverleden. ‘Zo lang de
Nederlandse regering dat nog niet doet, doe ik dat
hier persoonlijk! SORRY!’
Foto rechts: Bouke wordt met Surinaams ceremonieel

aangekleed ter ere van ’10 jaar NLP in Suriname’.

NLP & Een betere wereld…
in Nederland

Bouke de Boer en zijn vrouw Dorien Groot volgden
hun NLP trainingen bij Tad James, John Overdurf en
Julie Silverthorn, waarna ze vanuit het NTINLP in
Limmen trainingen gingen verzorgen. Dorien richt-
te daarnaast in 2007 het Kleurenorkest op, een
basisschool met als pijlers NLP en Systemisch
Werken. Het artikel uit INzicht Lente 2010 daarover
is via de website terug te lezen door te zoeken op
‘kleurenorkest’. De immer groeiende school vierde
onlangs haar 10-jarig bestaan. Het interview dat
leerlingen bij Dorien afnamen werd een intens,
emotioneel en boeiend gesprek. Binnenkort te
lezen op www.kleurenorkest.nl.

Foto onder: Twee jaar geleden verhuisde het

Kleurenorkest naar een werkelijk schoolgebouw mid-

den in het dorp Limmen

NLP & Een betere wereld…
verenigde krachten!

Sinds zijn start als NLP Trainer verzorgde Bouke
samen met Dorien (en een groeiend aantal collega-
trainers) meer dan 250 opleidingen voor practitio-
ners, zo’n 80 master practitioners en 45 trainersop-
leidingen. Naast woorden dus ook veel daden.
Bouke is dan ook meer dan overtuigd dat een bete-
re wereld ontstaat vanuit een betere binnenwereld
en dat NLP daar een grote bijdrage aan levert.
Daarom vraagt hij alle oud-NLP-cursisten van NTI
NLP zich ook te verbinden met de doelstelling van
de NVNLP om met NLP te streven naar een betere
wereld en lid te worden. Wat zou er kunnen gebeu-
ren wanneer alle NLP’ers in Nederland en
Vlaanderen hetzelfde zouden doen?



In dit artikel beschrijft Rob

Derksen als ervaringsdeskundige

hoe NLP kan helpen een meer

reguliere verslaving te overwin-

nen. De redactie nodigt je uit dit

ook als metafoor te zien voor de

nog niet als verslaving ‘gelabel-

de’ gedragingen van onze vol-

gende generaties.

‘Een verslaving is geen ziekte,

maar een gedrag of gewoonte

voortkomend uit een behoefte

door onverwerkte emoties. De

reguliere, medische wereld ziet

een verslaving wel als ziekte,

waardoor een mens direct veran-

dert van mens in patiënt en

daardoor een deel van haar of

zijn identiteit verliest. 

Alles kan een verslaving
worden
Een verslaving is in mijn ogen

het - al dan niet dwangmatig -

uit een middel of een bezigheid

proberen te halen, wat iemand

niet uit zichzelf weet te halen.

Iemand kan bijvoorbeeld troost

halen uit een verslaving, een

leegte opvullen, een emotie ver-

mijden. Het kan een vlucht zijn

van een rotgevoel, of voortko-

men uit het uitstellen van beslis-

singen die genomen moeten

worden. Zodra iemand iets nodig

heeft om zichzelf beter te voe-

len, kan er sprake zijn van een

verslaving. Alles kan een versla-

ving worden: alcohol, drugs,
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Ik bén niet verslaafd, ik   
De mens is een meester in verslaving. Door ons programma om plezier na te streven en pijn te vermij-

den, gekoppeld aan ons feilloze onbewuste vermogen patronen te installeren, is de mens van nature

verslavingsgevoelig. Waar NLP pas 40 jaar bestaat, zijn verslavingen van alle tijden. De huidige

smartphoneverslaving en de nieuwe junkies of ‘smombies’ vormen slechts het meest recente voor-

beeld van dat oeroude beschavingspatroon. Oude wijn in nieuwe zakken. Dat geldt overigens niet voor

de grote schaal waarmee het plezier dit keer legaal aan onze kinderen wordt aangeboden. De reden

dat dat zo schouderophalend wordt toegestaan, is dat de consequenties op de ontwikkeling van het

jonge zenuwstelsel veel te laat opgemerkt zullen worden. En in de tussentijd gun je een junkie net als

ieder ander zijn plezier, toch? Zolang ie mij maar met rust laat…

'de junk in mij zei: zolang jij het hier
niet leuk vindt, zorg ik ervoor dat je
dat rotgevoel niet hoeft te voelen.'



NLP & Schaduwzijdes: Wat is verslaving?
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Rob Derksen

     heb een verslaving…
medicijnen, roken, sporten, seksen, gokken, werken,

TV, smarthone en ‘likes’. En voor elk van de deze ver-

slavingen geldt dat het een boodschap is. Aan ons om

ernaar te leren luisteren, willen wij van een verslaving

af kunnen komen.

Op identiteitsniveau klopt het niet
In ons taalgebruik zeggen we: ‘Iemand is een verslaaf-

de, iemand is alcoholist.’ Dit klopt natuurlijk niet. Wat

wij zijn in ons wezen, op zielsniveau is kracht, liefde,

wijsheid, passie en alle kwaliteiten die wij in ons heb-

ben. Wij bedoelen te zeggen: ‘Ik ben Piet en ik heb

een alcoholverslaving.’ Het voor NLP´ers bekende

onderscheid tussen wie je bént en wat voor klacht je

hébt, is essentieel om de klacht te kunnen overwinnen.

Dit ogenschijnlijk kleine detail maakt een wereld van

verschil. Bij de eerste benadering worden wij de ver-

slaving op identiteitsniveau. Wij veranderen van een

krachtige persoonlijkheid in een ‘probleem’. Dan kan ik

alleen nog aan symptoombestrijding doen. Dan ont-

neem ik mezelf de vrijheid te onderzoeken: ‘Wat is er

met mij gebeurd, waardoor ik een verslaving heb ont-

wikkeld? Welke behoefte weet ik niet uit mijzelf te

halen?’

Haal de sticker van jezelf af
Als ik in mijn praktijk met iemand werk met een

beperkend label op identiteitsniveau, dan is dat het

eerste wat eraf mag. Door te visualiseren hoe dat label

eruit ziet, waar het op het lichaam zit en hoe het ver-

wijderd kan worden, kan ik de cliënt haar of zijn 

sticker laten verwijderen. Meestal krijg ik direct te

horen: ‘Pfff, dat geeft lucht' en ook weer hoop dat ze

iets aan de klacht kunnen doen. En het geeft ook weer

hoop dat ik iets aan de klacht kan doen.’ De verslaving

is het probleem, niet de persoon die de verslaving

heeft. Door de verslaving denkbeeldig naast je te leg-

gen, kun je ernaar gaan kijken en er boodschappen uit

halen. Wat vertelt die verslaving mij? Welk gemis pro-

beer ik op te vullen? Wat levert hij op? Hierdoor kan

iemand werken aan zichzelf en de oorzaken, waardoor

de verslaving uiteindelijk in kracht zal afnemen.

Positieve intentie
Ik heb zelf jarenlang een canabisverslaving gehad en

het lukte mij totaal niet met het roken van joints te

stoppen. Ik weet inmiddels dat wilskracht niet werkt,

omdat een verslaving oplevert waar wij behoefte aan

hebben. De tweede winst. Om erachter te komen

waarom mijn verslaving er niet uit ging, ben ik met het

deel in mijzelf aan de slag gegaan, dat ervoor zorgde

dat ik steeds weer naar de joint greep. Ik heb hem een

naam gegeven en ben ‘hem’ gaan zien als een deel van

mijzelf dat een positieve intentie voor mij had. Het

NLP-principe ‘achter elk gedrag zit een positieve inten-

tie’, was ook van toepassing op de ‘junk’ in mij.

De junk in mij
Ik heb de junk toen op een stoel gezet en ben met

hem gaan communiceren zoals je met delen werkt. Ik,

de autonome Rob, stelde hem diverse vragen. Om het

antwoord te kunnen horen, ging ik na elke vraag op

zijn stoel zitten. Geweldige inzichten kreeg ik van de

junk. Hij zei mij: ‘Zolang jij het hier op aarde niet leuk

vindt en er steeds uit wilt stappen, zorg ik ervoor dat

je uit je lijf kunt gaan en op ‘jouw wolk kunt zitten’,

zodat jij dat rotgevoel niet hoeft te voelen.’ En ook:’Jij

hebt zoveel rust nodig, maar kan dat niet pakken als jij

je niet stoned voelt. Vandaar dat ik er zal blijven zijn

om jou die rust te geven.’ Het werd mij helder dat ik

aandacht moest geven aan het vinden van rust in mijn

leven en aan het gelukkig gaan worden dat ik hier op

aarde was.

Het verwerken van emoties 
Een verslaving is er pas echt uit als de ermee samen-

hangende emoties zijn verwerkt en men uit zichzelf

weet te halen wat nu uit de verslaving wordt gehaald.

Dat is iets anders dan ze ‘een plekje geven’. Emoties

die een plekje krijgen blijven constant meetrillen in ons

leven en laten ons steeds weer handelen vanuit een

vlucht- of een vechtreactie. Verwerken betekent: de

opgelopen trauma’s en emoties aangaan en ze leren

uiten. Het verdriet, de angst of boosheid moeten eruit,

anders zal er nooit balans komen in onze basis.

Verwerken is ook het durven inzien dat elk ‘trauma’

ons iets opleveren kan. Als we dat inzien komen wij uit

onze slachtofferrol. Een ander facet is vergeven, de

ander en onszelf, waarmee er liefde vrijkomt. Een laat-

ste en soms moeilijkste stap is dankbaarheid leren

ervaren voor wat ons is overkomen. Dankbaar, omdat

het ons heeft gemaakt tot wie wij nu zijn. 

Rob Derksen is NLP Master Practitioner en 
verslavingsdeskundige / www.robderksen.nl 
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‘Oh, hij is zo congruent!’ is bijna het grootst denkbare

compliment dat een cursist een trainer kan geven.

Dergelijke ‘functionele’ overdracht is prima voor het

leerproces van de cursist. Voor de trainer zelf kan het

echter fnuikend zijn voor zowel het eigen leerproces als

de voorbeeldfunctie die hij nu eenmaal heeft. Hoe

makkelijk vellen we niet het oordeel dat iemand zich

incongruent gedraagt? Hoe vaak horen we niet dat

gefluister achter iemands rug, terwijl die feedback

rechtstreeks zo waardevol zou kunnen zijn? Maar staat

die trainer daar nog wel voor open? Het fenomeen con-

gruentie raakt daarmee aan een streven naar perfectie

en vertoont vergelijkbare ongewenste bijverschijnse-

len: Het kan een gezond leerproces belemmeren,

omdat we meer bezig zijn met het idee in stand hou-

den dat we er al zijn, dan met genieten van het vallen

en opstaan via feedback, zintuiglijke scherpzinnigheid,

zelfreflectie en modelleren. 

Practice what you preach
Congruentie wordt binnen NLP vaak geassocieerd met

termen als ecologie, alignment, consistentie of conse-

quentie in gedrag en gevleugelde uitdrukkingen als

Practice what you preach of Walk the talk. Gelet op het

niet altijd even onbesproken gedrag van de illustere

grondleggers van onze methodiek, vroeg ik een door-

Congruentie en de vloek van 
Laten we de lat niet hoger maar dieper in  

“Is het niet bizar dat
we het geloof in ons-
zelf opofferen aan het

geloof dat anderen 
in ons hebben?”

Congruentie is een veel

gebezigde term in de NLP-

wereld en soms lijkt het wel

de heilige graal. Maar de

opgave die NLP’ers zich kun-

nen stellen om ‘congruent te

zijn’ kent ook schaduw-

kanten. Wat zijn de valkuilen

en hoe kunnen we samen wél

een inspirerende invulling

geven aan dit controversiële

fenomeen?



71N L P  &  E e n  b e t e r e  w e r e l d ?

NLP en congruentie

gewinterde NLP'er laatst hoe dit überhaupt in NLP was

beland. ‘Bateson natuurlijk; Steps to an ecology of

mind.’ Ah, dacht ik, weer een mooi voorbeeld dat je

niet alles hoeft te modelleren van je model. In de

begintijd van NLP kreeg de term congruentie, met

name door de invloed van Carl Rogers veel aandacht

binnen de therapeutische wereld als zijnde een over-

eenstemming tussen denken, voelen en spreken. Dit

verschil tussen wat we zeggen en voelen werd door

Virginia Satir reeds geduid als het verschil tussen de

linker- en de rechterhersenhelft. Het denken laveert

daar als het ware tussendoor in verwoede pogingen om

dit verschil voor de buitenwereld te maskeren.

En precies het verlangen om onze incongruenties te

maskeren, om de schijn van heiligheid overeind te

houden, vormt een bron van mentale problemen. Feit

is namelijk dat mensen incongruentie bij emotioneel

geladen boodschappen toch wel oppikken, zoals blijkt

uit het beroemde onderzoek van Mehrabian die vast-

stelde dat 55% van de mensen in zo’n geval meer

waarde hecht aan lichaamstaal dan aan woorden. De

meerderheid luistert dus eerder naar de gevoelsbood-

schap uit de rechterhersenhelft dan het verhaal uit de

linker. En dat is op zijn minst een hoopvol gegeven. 

Congruente criminelen
Dat mensen in het algemeen, en bij de toepassing van

NLP in het bijzonder, niet zelden 'incongruent' gedrag

vertonen, is misschien geen reclame voor waar onze

vereniging voor staat, maar heeft natuurlijk niets met

NLP zelf te maken. Je kunt uitermate congruent zijn in

asociaal of crimineel gedrag, als je predikt dat elk indi-

vidu zelf mag beschikken hoe hij zijn tijd op aarde

vorm geeft. En wie Ayn Rand’s ‘Atlas shrugged’ heeft

gelezen, het na de bijbel meest gelezen boek in

Amerika, kan zelfs concluderen dat de destructieve

genieën achter bedrijven als Google, UberPop of AirBnB

toonbeelden van zijn congruentie.[1] Ook de vleesge-

worden karikatuur van de ‘eerste-positie-aan-de-

macht’ Donald Trump kun je niet van incongruentie

betichten. Het gemak waarmee hij zijn schouders

ophaalde om de last van Amerika’s rol als bewaker van

wereldvrede van zich af te schudden, tonen gedrag en

waarden die feilloos overeen komen. Hoogstens niet

met die van jou of mij.

‘Values’ volgens Bandler
Bandler schrijft ergens: ‘Values are those things you

don´t live up to.’ Tijdens mijn master practitioneroplei-

ding bracht ik dit als cursist te berde toen we het

onderwerp ‘Waarden’ behandelden. Een van mijn trai-

ners, die integriteit als kernwaarde had, ergerde zich

tot mijn verbazing zichtbaar aan die insteek... Hij was

het niet met Bandler eens! Het klopte niet, want dit

was niet waar het bij waarden om draaide. Het gaat

om wat je stuurt, hetzij om te bereiken, hetzij om te

vermijden. Er dreigde een welles-nietes spelletje tus-

sen trainer en cursist, waarmee ik en passant de auto-

riteit van mijn zeer kundige trainer zou tarten. Daar

had ik nu even geen zin in, dus nam ik mijn verbazing

mee in mijn ‘inner game’, zoals ik het sinds kort met

dank aan Robert Dilts ben gaan noemen. Interessanter

dan de vraag of iets wel of niet klopt in de ‘outer

game’, was voor mij de vraag hoe het wel zou kunnen

kloppen voor mij. 

Hoe heeft iedereen wel gelijk?
Na enige verwarring vanuit het idee: Bandler heeft vast

(ook) gelijk; ik heb alleen nog niet ontdekt hoe, viel er

een kwartje. Het was me tijdens de master practitioner

namelijk opgevallen dat bepaalde waarden die voor

anderen heel belangrijk bleken, zoals veiligheid, waar-

dering en zelfvertrouwen, bij mij niet eens in de 

Top-10 terecht waren gekomen. Gelukkig suggereerde

iemand me, dat als een waarde, dan wel de stemming

die daar voor mij bij hoort, de meeste tijd al onderdeel

van mijn ervaring is, ik daar in het dagelijks leven niet

meer door gestuurd wordt om er nog meer van te

bereiken. Hm, interessant! Dus de dingen die we willen

ervaren maar nu nog niet zo lukken, sturen ons

gedrag? Punt voor Bandler. En dan het welles-nietes

spel, hoe congruent is dat eigenlijk? Mijn respect voor

beider wereldmodel van mijn leermeesters had mijn

eigen model weer iets verrijkt. En er was ook een stuk-

je overdracht verbroken. Want waar kwam de ergernis

vandaan bij mijn trainer? Het leek wel of hij ergens in

vastzat.

De vloek van congruentie
Het probleem rondom congruentie zit niet zozeer in

een persoonlijk verlangen naar zuiverheid of heiligheid.

In een bepaalde fase van bewustwording kan dat zelfs

uiterst nuttig zijn. Het probleem ontstaat zodra we

congruentie opvatten als een gebod. Dan ontstaat een

groot risico, omdat het gebod een waarheid sugge-

reert, op basis waarvan we de ander kunnen beoorde-

len. De geschiedenis van nazi-Duitsland biedt daarvan

een extreem en consequent doorgevoerd voorbeeld,

aldus filosoof Rüdiger Safranski.[2] Hij schreef over ‘het

     heiligheid
         onszelf leggen

Paul Flier
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denkbare en het leefbare' en onderzocht hoe we tussen

die beide het juiste evenwicht kunnen vinden. Zijn con-

clusie over het gebod om consequent te zijn, om den-

ken en doen tot een eenheid te vormen, is dat het tot

verarming of zelfs verwoesting van leven kan leiden.

Hij betoogt dat we beter zouden afzien van consequent

gedrag en in het kader kun je zijn argumenten lezen. 

Een trainer is een levend verhaal
Een trainer die voor een groep staat, is een levend ver-

haal en alles wat hij of zij doet maakt daar deel van

uit. En om dat verhaal goed over te brengen, blijkt

consistentie voor

onze neurologie

belangrijker dan

werkelijkheid, aldus

de beroemde psy-

choloog Daniel

Kahneman. Hij liet

namelijk zien dat ons brein gevoelig is voor een

samenhangend verhaal. Als iets er consistent uitziet,

stopt het brein met controleren en wordt de werkelijk-

heid geaccepteerd zoals die ons voorgeschoteld wordt.

Daarom loont het als trainer om congruentie te laten

zien via consistent gedrag. Verder gaat NLP vaak

samen met de twijfelachtige opdracht ‘aan jezelf te

werken’ en heb je als trainer te belichamen

wat daar de beloning van zal zijn.

De schaduwkant hier-

van is dat

een NLP-

trainer die door

innerlijke incongruenties

depressief of burn-out raakt, daarmee

nauwelijks naar buiten durft te komen uit angst

dat het verhaal wordt doorgeprikt; dat de held van zijn

sokkel valt. Het moedige filmpje op Facebook waarmee

een Brabantse NLP-trainer onlangs ‘voor de tweede

keer uit de kast kwam’ met zijn burn-out onderstreept

dit aspect. Alsof het verhaal in de buitenwereld belang-

rijker is dan je eigen verhaal in de binnenwereld. Is het

niet bizar dat we het geloof in onszelf opofferen aan

het geloof dat anderen in ons hebben? Dat we onze

inner game verwaarlozen voor de outer game?

Gevangenschap van congruentie
NLP-trainers die hun eigen proces onderdeel maken

van hun training, verplaatsen hun persoonlijke ontwik-

keling naar het publieke domein. Safranski schrijft

daarover: ‘Wie zelfbewustwording publiekelijk bedrijft,

begeeft zich in de gevangenschap van de openbaar-

heid. Zijn onderneming wint weliswaar aan belang,

omdat ze door de

openbaarmaking de

grenzen van de

eigen persoon over-

schrijdt en het

wereldse gehalte

erdoor toeneemt,

maar roept ook weerstand bij tegenstanders op die

hem daarmee ‘van buitenaf’ inperken.´ Wellicht heb je

deze ervaring meegemaakt toen je voor het eerst je

enthousiasme met NLP of over een andere manier van

(op)voeding met je ouders of vrienden wilde delen? De

kans bestaat dat ze het eerder zagen als een aanval op

hun manier van doen, dan als iets interessants dat

gaande was in jouw leven. Safranski verwoordt dit als

volgt: ‘Dat waarmee hij zichzelf wilde beproeven, wordt

in de openbaarheid als aanval opgevat. En wat voor

hemzelf experimenten zijn op zoek naar zichzelf, daar

nagelt de openbarheid hem op vast. Het speelse van

het zoeken naar zichzelf komt onder druk te staan,

omdat hij aan zijn zelfbehoud moet denken.’

Wat dan wel?
Zolang we de valkuilen kennen, blijft het streven naar

congruent leven een mooie stip op de horizon. Als we

congruentie zien als een goed afgestemd of ‘aligned’

zijn van mogelijk conflicterende aspecten, staan er

diverse modellen tot onze beschikking. Zo geeft

Eckhart Tolle het bruikbare inzicht dat we onze

‘uiterlijke’ doelen in de buitenwereld af te stem-

men hebben op het innerlijk doel dat alle mensen

gemeen hebben: bewustwording. Vorige INzicht pleitte

er al voor meer aandacht te geven aan de alignment

van onze beide hersenhelften. En als we het ook aan-

durven ons lichaam als goudeerlijke graadmeter voor

onze onbewuste processen erbij te betrekken, dan is

alignment van beweging en lichaamshouding bij wat

we zeggen en doen een krachtig model. Ook de dieper

gelegen energiecentra of chakra’s in ons lichaam kun-

nen slecht aligned zijn, waardoor er op zeven punten

energie kan weglekken zonder dat we het doorhebben.

“Het speelse zoeken naar zichzelf 
komt onder druk te staan, omdat de 

trainer aan zijn zelfbehoud moet denken.”

Provoking debate



Van al die en mogelijk nog vele andere hulpmiddelen

om te streven naar alignment, blijft het NLP-model van

de logische niveaus voor de cognitieve context van

schrijven en trainen het meest bruikbaar. De chakra’s

lopen er immers parallel aan en het model biedt ruimte

voor het grotere geheel. En dat laatste is precies het

deel dat een zogenaamde congruente crimineel in een

keer incongruent maakt: het ego-overstijgende grotere

plaatje van missie of spiritualiteit. 

Een betere wereld?
Ik hoor wel eens zeggen dat NLP als methodiek vrij is

van criteria en daarom weinig houvast biedt voor

innerlijke congruentie. Maar hoe zit het op dat moment

met de criteria van degene die dat zegt? Eigen criteria

spelen altijd een rol. Het is dan ook voor iedereen een

persoonlijke keuze in hoeverre congruentie en het oor-

spronkelijke ecologie-begrip van Bateson met elkaar te

maken hebben. Of je boven het niveau van ‘identiteit’

nog een hoger niveau laat meespelen in je streven

naar congruentie. Gelukkig heeft de vereniging deze

afweging wel gemaakt en binnen de statuten verankerd

in ‘het streven naar een betere wereld’, dat in navol-

ging van Robert Dilts mogelijk nog verbeterd zou kun-

nen worden in ‘een wereld waar mensen deel van wil-

len uitmaken’. 

Hoe willen we congruent zijn
De valkuil voor elke NLP-trainer is dat we verleid wor-

den tot het publiekelijk bedrijven van zelfbewustwor-

ding. Laten we ons daarvan bewust zijn, en het nastre-

ven van congruentie zien als een stip op de horizon; of

als innerlijk kompas. Zullen we congruent zijn in het

onszelf niet al te serieus nemen, zodat we kunnen

lachen en ons veilig genoeg voelen om te leren van

onze fouten. En in de bereidheid aangesproken te wor-

den op onze communicatie. In het flexibel en ‘uptime’

terugkeren naar het geschenk van het huidige

moment, waarin we altijd opnieuw kunnen beginnen.

En waarin we in dankbaarheid feedback kunnen aan-

vaarden, omdat het ons verder helpt op de weg die we

wellicht al heel lang geleden gekozen hebben: bewust-

wording en persoonlijke ontwikkeling. En laten we ten-

slotte een voorbeeld nemen aan Nelson Mandela, die

het predicaat van een heilige altijd op grote afstand

hield: ‘Ik was dat nooit, zelfs niet als je de aardse

definitie hanteert van de heilige als zondaar die het

maar blijft proberen.'

1. Throwing rocks at the Google bus - How growth became

the enemy of prosperity, Douglas Rushkoff, 2016

2. Hoeveel waarheid heeft de mens nodig?, Rüdiger

Safranski, 2004
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Waarom we moeten afzien van
consequent gedrag

‘Niemand is zichzelf, iedereen is als de ander’
De om zijn helderheid bejubelde Duitse filosoof
Rüdiger Safranski stelt, dat elk geloof in een abso-
lute waarheid een uiting is van ‘angst voor de vrij-
heid'. Wie we zijn en wat onze waarheid is, moeten
we zelf bepalen. Maar consequent hoeven we vol-
gens Safranski niet te zijn: ‘Het is niet nodig dat
alles wat we bedenken per se in daden wordt
omgezet. Liever niet zelfs, omdat anders de vrij-
heid van onze medemensen om zichzelf op hun
beurt te bepalen in gevaar kan komen.’

‘Het gebod om consequent te zijn, dat het denkba-
re en het leefbare in een eenheid zonder tegen-
spraak wil omzetten, kan tot verarming of verwoes-
ting van leven leiden. Het leven verarmt als je
onder invloed van het gebod consequent te zijn,
alleen durft te denken wat je ook meent te kunnen
leven.’ En aangezien het leven altijd een leven met
andere mensen is, en daarom op compromisvor-
ming blijft aangewezen, zul je alle compromissen
die in het sociale verkeer tot stand komen, ook al
aan je eigen denken opleggen. Zo onstaat volgens
Safranski de paradox: ‘Niemand is zichzelf, ieder-
een is als de ander.’

‘Het leven wordt verwoest als je, onder invloed van
het gebod om tot elke prijs consequent te zijn, ook
als het tot verwoesting leidt, iets wilt leven alleen
omdat je het bedacht hebt. De ene keer verarmt
het leven omdat het denkbare er aan ontbreekt; de
andere keer loopt het leven stuk op het geweld van
het denkbare. Levenskunst zou zijn om tussen het
denkbare en leefbare een scheiding te kunnen
bewaren, zodat het denken en het handelen elk tot
zijn recht kunnen komen, en dat wil zeggen: de
voor hun mogelijke maat aan levendigheid kunnen
ontplooien. Spinoza zegt: ‘Alleen wanneer ik niet
alles mag doen, kan ik alles denken. Stel dat we
het denken tegen compromissen van het handelen
moeten beschermen en vice versa, dan moet daad-
werkelijk afgezien worden van: consequentie.’

Ontleend aan ‘Hoeveel waarheid heeft de mens
nodig?’ 

NLP en congruentie
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Management niet alleen slecht voor de      
Succesfactoren in een verziekte markt bieden hoop voor iedereen

‘De reden om Buurtzorg te beginnen is dat

we het beter willen maken voor mensen

die zorg nodig hebben. Het is vaak al

moeilijk om je te laten zien aan iemand

anders die bij je over de vloer komt; het

aantal mensen dat over de vloer komt,

moet dus zo beperkt mogelijk zijn. Dus je

hebt te maken met goed opgeleide men-

sen die alle dingen die nodig zijn bij

iemand thuis ook kunnen doen.´

Alles regelen ze zelf
We hebben aangetoond dat als je profes-

sionals de ruimte geeft om hun eigen werk

te doen, het ontzettend veel voordelen

oplevert: Voor de patiënten, voor de men-

sen die het werk doen en dat het uiteinde-

lijk ook lagere kosten met zich meebrengt.

Mensen die zelf het werk doen, zeggen-

schap hebben over hoe ze dat doen en hun

eigen collega’s aan kunnen nemen, werken

daardoor met mensen die een beetje

dezelfde visie hebben op hoe je dat zou

moeten doen. Ze kunnen zelf alles bepa-

len; hun eigen werktijden, de wijze waarop

ze hun scholing doen, hun vakanties, alles

regelen ze in feite zelf, en dat maakt

gewoon dat je het op heel veel dingen

goed voor elkaar kan hebben.

Aantrekkingskracht
Door het anders te regelen, heb je in ieder

geval minder mensen nodig. 

Er gaat steeds meer belastinggeld naar zorgkosten, maar niet per se naar goede zorg.

Managementstructuren kosten teveel geld en zijn schadelijk voor patiënt en medewerkers. Dat het

anders moet is allang duidelijk. Dat het anders kan bewijst thuiszorgorganisatie Buurtzorg die veel

meer bereikt met veel minder kosten. De redactie was geïnteresseerd in de overtuigingen achter dit

succes van eigen bodem en tekende fragmenten op uit een radio-interview met Buurtzorg-oprichter

Jos de Blok. Over hoe het anders, beter en goedkoper kan, en wellicht ook buiten de zorg?

“Iedereen die het plezierig vindt om op deze
manier te werken is van harte welkom.”
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      gezondheid, maar ook voor de zorg!
        

redactie

Daarnaast is de werkomgeving zo plezierig dat veel

verpleegkundigen dit ook willen doen. Dus eigenlijk

wordt gezegd: begin nou gewoon vanuit het vakman-

schap van mensen te redeneren, zorg dat mensen op

hun werkplek zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en

zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. En probeer

dan te voorkomen dat daar allemaal dingen omheen

zitten die dat belemmeren. 

Geen managers, geen doel
Ik durf best de stelling aan dat management niet

alleen slecht is voor de gezondheid, maar ook slecht

voor de gezondheidszorg. Wij hebben geen doel en

geen managers, geen groeidoelstellingen en maken

geen strategische plannen. We hebben gezegd: ieder-

een die het plezierig vindt om op deze manier te wer-

ken is van harte welkom. 

Ik vind het management denken, vanuit boven naar

beneden, het idee dat je een paar mensen nodig hebt

die voor anderen denken, die plannen maken, die

beleidsplannen schrijven, en allerlei jaarplannen en

noem maar op, dat vind ik inderdaad overbodig. Ik heb

het zelf jaren gedaan en gedacht toen ik ermee bezig

was, dat het heel zinvol werk was, ik doe het nu al 10,

12 jaar niet meer, en niemand die het mist. 

Leiderschap en organiseren?
Leiderschap en vakmanschap gaat wat mij betreft

samen, dus mensen moeten zelf de leiding over hun

eigen werk nemen. En organiseren kun je op heel veel

verschillende manieren doen. Laat vooral de mensen

die dag in dag uit hun werk zo goed mogelijk regelen

en doen, het vooral ook zelf organiseren. Als alle men-

sen gewoon zelf opletten, is dat veel makkelijker. We

hebben een heel simpele financiële structuur; als er

meer geld binnenkomt dan als er uit gaat dan gaat het

goed. En iedereen binnen Buurtzorg weet ongeveer

hoe dat in elkaar zit.

Wereldwijde trend
We zien inmiddels dat veel andere organisaties onze

manier van werken overnemen; dat het landelijk een

trend is geworden; dat deze manier van werken door

de meeste anderen ook gezien wordt als de beste

manier van werken. En dit kan overal: Er is ook een

beweging gaande over de hele wereld, waar netwerk-

structuren steeds meer gezien worden als de oplossing

voor organiseren.

Verkeerde verwachting
Je begint nu al op de middelbare school met de ver-

wachting dat het nodig is om leidinggevenden te heb-

ben. Dat is zo onderdeel van onze maatschappij

geworden, dat we ons helemaal niet meer afvragen of

het ook anders kan. Ik denk dat wij over 10, 15 jaar

terugkijken en dan denken ‘Hoe hebben we dat ooit

kunnen doen?’. We zitten nu aan het begin van een

beweging die wel teal wordt genoemd, of agile, waarin

het denken over organiseren wezenlijk aan het veran-

deren is en waarin organisaties die de overstap maken

tot de conclusie komen dat het nieuwe werken op basis

van die netwerken veel en veel beter werkt dan op

basis van allerlei hiërarchische structuren. 

Opgetekend uit het interview door Roelof Hemmen
met Jos de Blok, 10 november 2017, BNR Nieuws-
radio. Voordat Jos de Blok tien jaar geleden met
Buurzorg begon, werkte hij eerst jarenlang als
verpleegkundige. Als manager en directeur in een
thuiszorgorganisatie zag hij daarna hoe ineffec-
tief managementstructuren eigenlijk werken.

Buurtzorg - feiten en getallen

Onderzoek van het ministerie van VWS over 2014 liet
zien dat Buurtzorg gemiddeld 30-35% minder uren
nodig heeft voor hetzelfde werk. Omdat ze iets hoge-
re tarieven hanteren, zijn ze ongeveer 25% goedko-
per. Ze bedienen met 14.000 medewerkers ongeveer
100.000 mensen per jaar, 20% van alle mensen die
wijkverpleging nodig hebben. Het verschil met ande-
re organisaties wordt minder omdat de werkwijze
steeds meer navolging vindt. Buurtzorg heeft een
omzet van 400 miljoen in 2017, heeft een hoge klant-
tevredenheid en werd onlangs tot ‘beste werkgever
van Nederland’ uitgeroepen. Sinds 2009 wordt het
Buurtzorg-concept wereldwijd in enkele tientallen
landen toegepast. 

“Laat mensen het vooral
zelf organiseren”
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Digitale hulpbronnenNVNLP Online

Tijdens de ALV op 25 november gaven 55 leden het

groene licht aan de nieuwe website. Nu de site live is,

kunnen allerlei zaken stap voor stap verder worden

aangevuld en in gebruik genomen. Iedereen kan daar-

aan bijdragen. Uiteraard wordt als eerste gevraagd de

eigen persoonlijke informatie up-to-date te houden.

Het hele NLP-veld in je hand
Ook biedt de site een steeds naadlozer samenwerken-

de Clubapp voor Android en IPhone. De app geeft

met drie klikjes inzicht in de

leden-

lijst en de mogelijk-

heid iemand direct een mail-

tje te sturen of te bellen.

Iedereen die zijn persoonlijke

gegevens goed heeft ingevuld,

is vindbaar voor andere leden.

De keuze is dus aan de leden.

Behalve een nu nog wat lege

activiteiten agenda, biedt het

tooltje ook de mogelijkheid snelle

1-vraags enquêtes onder die leden uit te voeren, die

willen meedenken over van alles en nog wat. En er lig-

gen meer praktische mogelijkheden in het verschiet en

wie daar handig in is of wil worden: laat het weten.

NVNLP website, App en
YouTube kanaal

Het NVNLP YouTube-kanaal
Dit kanaal geeft een kijkje in het wereldmodel van vele

grote namen binnen het NLP-veld, zoals Bandler,

Grinder, Pucelik, Steve en Connirae Andreas, Robert

Dilts, Stephen Gilligan alsook van coryfeeën van eigen

bodem! Een unieke en waardevolle bron voor het

Nederlandstalige NLP-veld, interessant met name

omdat de grootheden geïnterviewd worden door en

vanuit het perspectief van Nederlandse NLP-trainers.

Je kunt zo meekijken met workshops en trainingen of

luisteren naar de vele interviews van Bo Dumitrescu en

Angélique de Graaff die Lucas Derks voor de NVNLP in

beeld bracht.

NLP krimpmarkt en Pucelik
Vanaf nu kun je een interview bekijken

met Angela Bachfeld in Italië door

Angélique de Graaff over hoe je succes-

vol een NLP instituut runt in tijden van

een krimpende markt en de documentaire

over Frank Puceliks behandelcentra voor

verslaafden in de Oekraïne en Rusland; een

concept dat Meta Groep Holland in

Nederland wil modelleren en toepassen. 

Bijdragen aan ons YouTube-kanaal?
Het NVNLP-kanaal wordt beheerd door Lucas

Derks en dient voor het delen van waardevolle video-

content voor alle leden. Het kanaal wordt niet voor

promotiedoeleinden gebruikt anders dan voor NLP en

de NVNLP. Heb jij ervaring met YouTube of kun je zelf

video's monteren en converteren? Wil jij een tijdje de

(mede)verantwoordelijkheid dragen voor het kanaal?

Laat het weten aan het bestuur.

Met de nieuwe website en de bijbehorende NVNLP ClubApp, kunnen we de leden digitaal eindelijk de

meerwaarde bieden die we willen. Ook biedt ons eigen YouTube-kanaal al jarenlang een groeiend aan-

tal inspirerende video’s. Onlangs is daar videomateriaal over het werk van Frank Pucelik aan toege-

voegd en een interview over hoe je succesvol een NLP instituut runt in tijden van een krimpende

markt. 
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NVNLP logo

Vanuit NLP is elk symbool natuurlijk bij voorbaat bruik-

baar voor precies dat wat jij erin ziet. Maar dit is een

Japanse berg, terwijl NLP uit Amerika komt. Het is een

berg met een lange traditie, waar NLP nog niet eens

Abraham of Sara heeft gezien. Bovendien is het een

vulkaan, bedekt door sneeuw, waarop zelfs geskied

wordt. De redactie onderzocht het voor jou en vroeg

het eerst aan de man die NLP naar Nederland bracht:

Jaap Hollander: ‘Mount Fuji? Geen idee, dat is van

ver na mijn tijd. Wel vaak gedacht wat zou dat kunnen

betekenen? En altijd wel gedacht daar zit vast een idee

achter…’

Willy van Vuren: ‘Poehhh, da’s lang geleden. Er staat

me iets van bij dat het te maken heeft met het bewus-

te en onbewuste, zoals een ijsberg onder water

onzichtbaar is en er slechts een deel boven water uit-

steekt. Ook om met je NLP-skills de top te kunnen

bereiken. Bij het lanceren van het logo is daar wel

een uitleg bij geweest. Maar het is

heel vaag hoor en

onbe-

trouwbare informatie. Daar moet het vorige bestuur

toch meer van weten?’ Dat bleek echter niet het geval.

Dus vroegen we verder:

Peter Dalmeijer: ‘Nee, dat weet ik niet. Dat is er al

heel lang.’

Hans Dalhuijsen: ‘Zoals je kunt zien staat hij er

gewoon op :). In mijn herinnering is het logo ontstaan

rond 2000 kort na de geforceerde ‘afronding’ van de

interne kwaliteitsdiscussie door de toenmalige voorzit-

ter, middels een konijn uit de hoed truuk. Ik meen mij

te herinneren dat hij het logo zelf heeft

gemaakt en plotseling aan de ALV heeft

getoond, weer als een konijn uit

de hoed. In een ALV van

rond 2000 hebben

we er wel

over

Wat doet Mount Fuji in ons logo?
Symbolen uit het onbewuste van de vereniging
Het logo van onze vereniging toont sinds jaar en dag een besneeuwde berg. Dat schijnt de Japanse

Mount Fuji te zijn en de redactie vroeg zich af wat dat eigenlijk te betekenen heeft. Symboliseert deze

berg wellicht een onbewuste toenadering tussen westerse verlichting vanuit het denken en oosterse

verlichting vanuit heelheid? Ligt hierin al de oproep te lezen van harmonie tussen onze linker- en rech-

terhersenhelft? Of nodigt de berg ons uit grootser en ruimtelijker naar onze omgeving te kijken dan

wij in ons platte land gewend zijn? Geïntrigeerd door de diepere lagen van ons logo, stelden we diver-

se leden de vraag: Wat doet Mount Fuji in ons logo?
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Geschiedenis of toekomst?

The best thing about the past is that it’s over. 
The best thing about the future is that it’s yet to come.
The best thing about the present is that it’s here now.

Richard Bandler

gesproken, maar het is zonder overleg met de ALV ont-

worpen en gedrukt. De ALV heeft het voor kennisge-

ving aangenomen. Metaforen over de betekenis zijn er

genoeg :). De kou die het bestuur uitstootte over de

leden; het verhevene en gladde van NLP en NLP’ers

enz.’

Rudy Vandamme: ‘Haha die Mount Fuji! Dat heb ik

indertijd ook gevraagd. Het enige wat ik toen te weten

ben gekomen is dat het een snelle bedenking was van

diegene die de website maakte: 'om er voorlopig iets

op te zetten als logo'. En het is dan gebleven, allicht

bij gebrek aan mensen, tijd of goesting, om na te den-

ken over een logo... ik heb het toen ook in gevraag

gesteld... het betekent echt niks.’

Lucas Derks: ‘Ik zou het niet weten, maar ik heb er

altijd met plezier naar gekeken. Ik houd van bergen...

dus. De top halen is het doel: heelhuids weer beneden

is nog beter. Met wat geluk ga ik de echte fujiama over

enkele weken weer zien in Tokyo.’

Onze grote dank gaat uit naar Hans Dalhuijsen, die zijn

complete verzameling oude INzichten aan ons archief

heeft gedoneerd. Dankzij Hans konden we wel nagaan

dat de berg vanaf INzicht nummer 5 uit de lente van

het jaar 2000 ineens achterop het magazine stond

waar het geruime tijd bleef staan. Opmerkelijk is wel

dat Lucas in datzelfde nummer schijft over ’de

verkenning van het spirituele panora-

ma’... De enige clou die er nog

bij stond was: ‘Peak

experiences’.

En daarmee lijkt onze speurtocht naar het waarom van

Mount Fuji in ons logo vooralsnog te stranden. In

INzicht nr 6 lezen we het citaat van Anaïs Nin: ‘We

don’t see things as they are, we see things as we are.’

Deze Franse schrijfster, die nota bene in 1976 in NLP’s

bakermat Californië stierf, vatte met deze woorden het

bestaansrecht van NLP samen. En laten we dat recht

gebruiken om in Mount Fuji te leren zien, wat we zijn.

En de geschiedenis laten voor wat zij is. Want een

ander citaat in diezelfde INzicht luidt: ‘The best thing

about the past is that it’s over.’ Deze beroemde woor-

den van Richard Bandler gaan echter verder: ‘The best

thing about the future is that it’s yet to come. The best

thing about the present is that it’s here now.’ 

In de vorige INzicht is het nieuwe logo met een opge-

friste Mount Fuji gepresenteerd, met de oproep of er

mensen zijn die bij willen dragen aan een toekomstig

nieuw ontwerp. Een enkele verwijzing naar het Sovjet-

tijdperk daargelaten, volgde er geen reactie. Tijdens de

ALV op 25 november 2017 stemden alle 55 aanwezigen

expliciet en unaniem in met de nieuwe website. En

daarmee impliciet met het nieuwe logo dat bovenaan

de website prijkt. Zoals een berg dat hoort te doen.

Dus wellicht is het goed Bandler’s hele wijsheid te vol-

gen, en ook de toekomst te laten voor wat hij is en in

te stemmen met hoe het logo NU is: ‘Een peak expe-

rience met heel veel ruimte voor verbeelding’.

redactie
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Onderstaande NLP-opleidingsinstituten zijn aangesloten bij de NVNLP en hebben zich 
gecommitteerd aan de NVNLP-kwaliteitsnormen voor hun NLP-opleidingen en -trainers.

4You Training & Advies Axelsestraat 12, 4537 AJ Terneuzen

tel: 0115 - 690796, e-mail: 4youtena@hetnet.nl, www.4youtraining.nl

Academie voor Psychologica Pesserstraat 24, 7901 LC Hoogeveen 

tel: 0528 - 234528, e-mail: info@avpl.nl, www.avpl.nl

Academie Wending Weena 75-77, 3013 CH Rotterdam 

tel: 06 - 41773425 , e-mail: info@academiewending.nl, www.academiewending.nl

Bureau Meesterschap Oosterhoutstraat 9a, 9401 NA Assen

tel: 0592 - 304040, e-mail: info@bureaumeesterschap.nl, www.bureaumeesterschap.nl 

Bureau Personal Development Topaas 8, 2719 VD Zoetermeer 

tel: 079 - 3630685, fax: 079 - 3630687, e-mail: info@bpdtraining.nl, www.bpdtraining.nl 

Corael Opleidingen Blauwkapelseweg 52, 3731 ED De Bilt 

tel: 030 - 2200355, fax: 030 - 2200806, e-mail: info@corael.nl, www.corael.nl 

De Boer & Ritsema van Eck Willemskade 21, 3016 DM Rotterdam

tel: 010 - 4400855, e-mail: info@dbr.nl, www.dbr.nl 

De Coninck Traffic management BV Harderwijkstraat 171, 8244 ED Lelystad

tel: 0320 - 264682, e-mail: info@dctm.nl , www.dctm.nl 

De Eerste Verdieping Achterom 78, 2611 PS Delft

tel: 015 - 2125125, e-mail: info@1e-verdieping.nl , www.1e-verdieping.nl 

deHOMME tcc Laagsestraat 32, 7637 PB Oud Ootmarsum 

tel: 06 - 44345803, e-mail: info@dehomme.nl, www.dehomme.nl 

De Trainngsboerderij Pruisische veldweg 220, 7552 AE Hengelo

Tel: 06 - 49312721/06 - 40727687, e-mail: info@detrainingsboerderij.nl, www.detrainingsboerderij.nl

Diaspoor/Academie voor LevensKunst Schinkelse Baan 6, 2908 LE Capelle aan den IJssel

tel: 010 - 2588780, e-mail: willy@diaspoor.nl, www.diaspoor.nl 

Equilibrium Jan Wolkersstraat 89, 2321 VP Leiden

tel: 071 - 5126490, e-mail: info@equilibrium-leiden.nl, www.equilibrium-leiden.nl 

Feedback Training & Consulting Kerkring 21, 4791 HG Klundert

tel: 016 - 8471769, e-mail: info@feedbackconsulting.nl, www.feedbackconsulting.nl 

Heart Systems Nederland Hussenbergstraat 25, 6243 AG Geulle 

tel: 06 - 21552778, e-mail: info@heartsystems.nl, www.heartsystems.nl

Het Ontwikkelingsinstituut bvba Den Blommaert 13, 2540 Hove (B)

Tel +32 (0)475 - 614523 , e-mail: info@hetontwikkelingsinstituut.be, www.nlp.be

Hypnos De Dennen 238, 1402 KW Bussum 

tel: 035 - 6982466, e-mail: info@hypnos.nl, www.hypnos.org

IEP - Instituut voor Eclectische Psychologie Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen 

tel: 024 -3230837, fax: 024- 3226512, e-mail: mail@iepdoc.nl, www.iepdoc.nl 

IM-Pact Opleidingen Bergeendstraat 6, 4332 DC Middelburg

tel: 06 - 51370269, e-mail: info@impactopleidingen.nl, www.impactopleidingen.nl 

Instituut Menz Meander 251, 6825 MC Arnhem

tel.: 026 - 3764533, e-mail: info@instituutmenz.nl, www.instituutmenz.nl 

Instituut voor PsychoEconomie Heusdensebaan 109a, 5061 PP Oisterwijk

tel: 013 - 5234948, fax: 013 - 5234949, e-mail: info@ivpe.nl, www.ivpe.nl

InnerQi Oedsmawei 18A, 9001 ZJ Grou

tel: 085 - 7605010, e-mail: info@innerqi.nl, www.innerqi.nl 

JBL Trainingen Ter Hunnepeplein 10, 7437 VL Bathmen 

Tel: 06 - 29545832, e-mail: info@jblt.nl, www.jblt.nl 

Kenniscentrum De Kempel Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond

Tel: 0492 - 514400, e-mail: info@kempel.nl, www.kempel.nl 

Adreslijst NVNLP 
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Vervolg adreslijst NVNLP 

Kern Training & Coaching Vlietsingel 2, 1671MZ Medemblik

Tel: 06 - 51240600, e-mail: info@kern-coaching.nl, www.kern-coaching.nl 

Kies voor Jezelf Academie Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag

Tel: 06 - 45260571, e-mail: info@astridkies.nl, www.astridkies.nl 

Koenders Coaching & Training 's-Gravenzandseweg 100-A, 2671 JR Naaldwijk

tel: 06 - 14225340, e-mail: info@lichaamengeest.com, www.lichaamengeest.com 

Licht & De Boer Kloetschup 11, 7232 CJ Warnsveld 

tel.: 0575 - 473821, e-mail: info@lichtdeboer.nl, www.lichtdeboer.nl 

Likewise Academy for NLP & Coaching Zuidereinde 52a, 1243 KH ‘s-Graveland

tel: 035 - 5415542, e-mail: info@likewiseacademy.nl, www.likewiseacademy.nl

LINN Sittard Stroetlingsweg 1 , 6142 AT Einighausen-Sittard

tel: 046 - 4007691, fax: 046 - 4007692, e-mail: info@linnsittard.nl, www.linnsittard.nl 

Mind Academy training & personal coaching Postbus 398, 1900 AJ Castricum 

tel: 0800 - 0200222, e-mail: info@mindacademy.nl, www.mindacademy.nl 

NLP in Eindhoven Postbus 2038, 5600 CA Eindhoven 

tel: 06-52458004, e-mail: info@nlpineindhoven.nl, www.igorigor.nl

NLP Punt NL Acaciapark 96, 1213 LE Hilversum 

tel: 035 - 6286116, e-mail: info@nlppunt.nl, www.nlppunt.nl

Novalife NLP Opleidingen de Verver 13, 5506 BH Veldhoven

Tel: 040 - 2954914, e-mail: christine@novalife.nl, www.novalife.nl

NTI-NLP - Nederlands Trainingsinstituut voor NLP Oosterzijweg 8, 1906 AX Limmen

tel: 072 - 5053501, fax: 072 - 5052294, e-mail: info@ntinlp.nl, www.ntinlp.nl

Op Koers Kerklaan 29, 2841 XH Moordrecht 

tel.: 0182 - 370014, e-mail: nlp@opkoers.info, www.opkoers.info

Phoenix Opleidingen Nieuwe Gracht 16, 3512 LR Utrecht 

tel.: 030 - 2711383, e-mail: info@phoenixopleidingen.nl, www.phoenixopleidingen.nl 

Plata Opleidingen Garenmarkt 1a, 2311 PG Leiden

tel: 071 - 5234844, e-mail: info@platafoundation.nl, www.platafoundation.nl

PNL Portugal Rua Egas Moniz, 306 -Torre 2- 4º E, 2765-477 Estoril, Portugal

tel: 0035 - 1966534705, e-mail: info@pnl-portugal.com, www.pnl-portugal.com

Response Instituut Jagerstraat 10, 6042 KA Roermond

Tel. 0475 - 211286, e-mail: info@response-instituut.nl, www.response-instituut.nl 

Sabine Hess Training, Coaching & Ontwikkeling Stationsweg 149-A, 9471 GP Zuid-Laren 

Tel: 06 - 53565087, e-mail: contact@sabinehess.nl, www.sabinehess.nl

SenSolid Postbus 58, 9980 AB Uithuizen (Groningen)

tel: 0595 - 432534, fax: 0595 - 434477, e-mail: info@sensolid.nl, www.sensolid.nl 

Smara Opleidingen IJsseldijk West 15, 2935 AN Ouderkerk aan den IJssel 

tel: 06 - 10508405, e-mail: info@smaraopleidingen.nl, www.smaraopleidingen.nl

TC University Maasstraat 11, 3016 DB Rotterdam 

Tel: 010 - 8188922, e-mail: info@tcuniversity.nl, www.tcuniversity.nl

UNLP Instituut voor Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling Revaleiland 1, 1014 ZG Amsterdam

tel: 020 - 2610707, e-mail: info@unlp.nl, www.unlp.nl

Vidarte Sint Jorisstraat 131, 5211 HA  's-Hertogenbosch

Tel: 073 - 6440936, e-mail info@vidarte.nl, www.vidarte.nl
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Dat ‘rapport’ niet altijd en overal hoeft te
worden nagestreefd volgens de beden-
kers van NLP, bleek mij uit de bruuske
antwoorden op mijn e-mails aan John
Grinder. E-mails die vanuit de NVNLP wer-
den verzonden met de vraag of ik hem -
tijdens zijn New Code opleiding in
Amsterdam - voor de NVNLP mocht inter-
viewen. Bruusk in de zin van ‘kortaf’, niet
nader verklaard, kort door de bocht.
‘Why?’ vormde bijvoorbeeld een complete
reply. En: ‘With what intention?’ was een
volgend superkort antwoord op mijn toe-
lichting op de ‘why’.

Ik kan wel wat met ‘bruusk’. Dat komt
vooral omdat ik denk dat ‘bruusk’ een
camouflage is voor ‘innemendheid’. Ik ben
er pas de laatste jaren achter dat ik dit
soort merkwaardige omkeringen maak.
Het gevolg van deze gekte is dat ik geen
last ondervind van andermans nurksheid
en ontoeschietelijkheid, zodat - geheel
ongewenst aan de zijde van de ander,
vrees ik - ik mij vrolijk kwetterend blijf
onderhouden met de persoon in kwestie.
In dit geval liet ik Johns e-mails even voor
wat ze waren en besloot ik pas in een
persoonlijke ontmoeting de vraag
opnieuw voor te leggen. 

Tijdens de eerste ochtend van genoemde
opleiding vraagt John of iemand zich wil
lenen voor een ‘demo’. Het woord ‘demo’
zet een vreemd fysiologisch proces bij
mij in werking: mijn arm vliegt onmiddel-
lijk zwaaiend de lucht in, als een wappe-
rend uithangbord dat zegt: ‘Pick me, pick
me!’ Een trigger-response die ik maar
niet kan onderdrukken. Even later zit ik
naast hem om ‘onbewuste signalen’ te
vinden. Een demo die mij bijna van mijn
stoel laat vallen; zo’n impact had deze.
Mijn onbewuste geeft ‘ja’- en ‘nee’- signa-
len in de vorm van haardvuur-sensaties
en koude-ijsblokjes-watervallen in mijn
buikstreek. Mijn superrationele bewust-

zijn komt nog even in opstand, door mij
hardop te laten bedenken dat ik deze
sensaties waarschijnlijk ‘verzin’, waarop
Grinder fijntjes de vraag stelt of de ijs-
koude ijsblokjes een ‘nee’-signaal zijn en
mijn onmiddellijke buikrespons een gloei-
end heet open haardvuur doet ontbran-
den. ‘Ja’ dus.

Elke trainer weet dat je voor demo’s
‘gemakkelijke’ deelnemers moet uitkie-
zen. Zo ook John Grinder. Dus is het
geluk aan mijn zijde en word ik tal van
malen de ‘designated’ demo. In een pauze
meld ik me bij hem: ‘Ik ben Angélique;
degene die het interview voor de NVNLP
met je wilde houden. Vind je dat goed?’
Rapport blijkt gevestigd, want een
prompt ‘ja’ is het antwoord.

Het interview vindt plaats op de laatste
dag, de laatste lunchpauze, in de lobby
aan een statafel. Mijn metaprogramma’s
staan op een onpraktische stand: bij-
voorbeeld optioneel terwijl procedureel
hier handiger zou zijn. In time in plaats
van through time. Willekeurig waar vol-
gordelijk adequater is; globaal nu speci-
fiek gepaster lijkt en zeker de automati-
sche stand van primary sorts op mensen
in plaats van informatie... 

Als gevolg van dit alles sta ik ter plekke
te zoeken naar vragen waarvan ik zeker
weet dat ik ze uit de mond van het
bestuur van de NVNLP heb opgetekend.
Ik schud daartoe mijn tas uit, zodat de
beschamend chaotische inhoud ervan
over de grond rolt. Zonder evenwel de
gewraakte paperassen. Ik overweeg even
de zaal in te lopen om te zien of de
papieren wellicht... Ik zie er uit beleefd-
heid vanaf. Ik kan de man hier toch niet
aan zijn lot overlaten! Bovendien is de
middagles aan de gang van Carmen
Bostic St. Clair...die stoor ik liever niet. 

Ik bedenk in een ingewikkelde interne
dialoog dat ik de vragen natuurlijk ter
plekke kan oproepen en ik vraag: ‘Mag ik
dit interview op mijn iPhone opnemen?’
Een knikje met de toevoeging: ‘On sound
only. Just to keep me honest,’ zet een
nieuwe zoektocht in gang: Nu naar mijn
iPhone. Eh, op de grond tussen de bizarre
tasinhoud? Op tafel? Ergens in mijn zaklo-
ze kleding? Als mijn iPhone onvindbaar
blijkt, richt ik me tot John, die mij van tijd
tot tijd onderzoekend over zijn brillengla-
zen heen observeert, terwijl hij zich ken-
nelijk vermaakt op zijn eigen tablet. 

Mijn spontaan opkomende vragen beant-
woordt hij verrassend eerlijk, meegaand
en helder. Ook als ik ‘Wat flauw!’ roep,
blijft hij een gentleman. Ik stel hem bij-
voorbeeld de vraag hoe het komt dat hij
niet meer met Bandler communiceert. En
hij reageert met: ‘Oh, but I do! ..by nót
communicating with him!’ Je kunt immers
niet NIET communiceren… Het interview
loopt over in een geanimeerd gesprek en
als na anderhalf, twee uur de deur van de
zaal opengaat en de studenten naar bui-
ten buitelen voor de theepauze, rond ik
met tegenzin ons gesprek af.

De volgende dag brengt een wondertje in
mijn mailbox. John heeft klaarblijkelijk de
moeite genomen mijn mailadres op te
vragen en schrijft: ‘Dank voor je flexibili-
teit (ik lees: ‘chaos’) tijdens het inter-
view.’ Je kunt me voor aanvullende vra-
gen altijd bereiken.’ Een email die de start
vormde van een jarenlange, bijna weke-
lijkse uitwisseling van vragen (mijner-
zijds) en antwoorden. Zo zie je maar!
Soms komt de onpraktische stand van
metaprogramma’s nog onverwacht goed
van pas!

Angélique de Graaff 

Mijn ervaring met drie meesters

John Grinder (2e van een drieluik)

Column
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Veel NLP Professionals zoeken een laagdrempelige

gelegenheid hun aanpak te delen en uit te proberen

met en op de leden. Met een knipoog naar het succes-

volle TED-motto ‘Ideas worth spreading’, hanteert het

NVNLP Podium het motto: ‘Resources worth sharing’.

De congressen vormen veelal dit podium voor meer

gevestigde namen; dat gaan we nu ook vaker, klein-

schaliger en regionaler faciliteren. 

Het NVNLP podium staat open voor iedereen! Naast

professionaliteit is de enige voorwaarde dat de hulp-

bronnen tegen sterk gereduceerd tarief of gratis wor-

den aangeboden. Iedereen die zich uitgenodigd voelt

iets te delen kan zich aanmelden, ook als je beschikt

over cursusruimte om dit een keer te faciliteren. In

overleg wordt afgestemd of een bijdrage zich leent

voor een of meer regionale bijeenkomsten, voor een

congresbijdrage of mogelijk allebei.

De eerste binnenflap geeft al een paar mensen prijs

die een bijdrage leveren aan het Voorjaarscongres op

26 mei 2018. Daarnaast zal het NVNLP Podium in 2018

in elk geval de volgende NLP Professionals en metho-

dieken dichterbij de leden brengen:

Anne-Claire Leenen: 
Succesvol ondernemen & Success Factor Modeling 
(SFM)

Corrie Reijngoud: 
TRIA – Wandelcoaching (TriA)

Ida baas:  
Walking in Your shoes

Emmely Faessen:  
NLP en Energetisch werk

Jolie Lancker: 
NLP en het Levensfase Integratie Proces (LIP)

Truus Ordelman: 
Dyslexie en oogbewegingen

Marinda van Harskamp: 
Financiële taal voor zelfstandigen begrijpelijk dmv 
storytelling

NVNLP Podium

Resources worth sharing
De NVNLP heeft alles in huis wat we nodig hebben! 
De mens heeft alle hulpbronnen al in huis die hij nodig heeft, aldus een van de Ericksoniaanse uit-

gangspunten van NLP. Hoe zou dat ook voor de vereniging kunnen gelden? Want hoeveel muziek zit er

niet in al die collectieve kennis en verhalen, creativiteit en ervaring? Stel dat we dat zouden kunnen

uitstallen en beschikbaar maken voor andere leden?        Welkom op het NVNLP Podium.




