
As if-Frame  
 
Het Alsof-kader van een doel 
 
Het “as if frame” is een NLP-techniek waarmee we een gewenste situatie, een doel dat we 
nu nog niet bereikt hebben, of een ander gedrag kunnen ervaren. Dit heeft twee voordelen: 
we ervaren of het doel inderdaad gewenst is en of het voldoet aan alle vormvoorwaarden. 
We ervaren het toekomstige gedrag waar we heen willen, zodat we onze interne representa-
tie, stemming en fysiologie kunnen organiseren in de richting van de gewenste situatie zodat 
het de kans van slagen van ons doel vergroot. Het “as if frame” haalt informatie naar boven 
die anders niet toegankelijk is. De verzamelde informatie is niet meer gebonden aan 
oordelen, inschattingen en feiten, maar wordt een realistische “alsof nu”- ervaring. De 
volgende “as if”-situaties zijn mogelijk: 
 
 
 

□  Tijd   - verplaatsen in de toekomst 
□  Gedrag  -  in staat zijn om iets te DOEN 
□  Persoon  - verplaats je in een ander, stel dat je iemand anders bent 
□  Informatie   - veronderstel dat je over die informatie beschikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS-IF               HOE IS HET  

               ALS JE ER BENT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Stel jezelf eens voor dat… 
 
De volgende openingszinnen zetten een “as if” in werking: 

o doe alsof .... 
o stel je voor dat ... 
o laten we veronderstellen dat je... 
o beeld je in dat... 
o als je zou weten hoe... 
o als je nu eens zou kunnen... 

 
1. A benoemt een doelstelling. B gaat na of het doel gericht is op tijd (toekomst), gedrag, persoon 

of informatie.    
 
2. B zegt: Maak een beeld van je doelen, stap er in (= geassocieerd, dus alsof je je doel bereikt 

hebt, alsof je dat gedrag beheerst, alsof je die ander bent, alsof je over die informatie beschikt...) 
Verplaats je in de toekomst (in relatie tot bovenstaande vier mogelijkheden). 

 
3. Construeer een interne representatie van het doel alsof je het doel bereikt hebt:  
 - zie wat je doet, wat er om je heen is 
 - hoor de bijbehorende geluiden 
 - voel hoe het is als je je doel bereikt hebt? 
 -  wat zeg je tegen jezelf .. als je je doel bereikt hebt? 
 
4. Zijn er nog aspecten aan het doel die je nu wilt veranderen, verander die. Ga eens na of de 

ervaring sterker wordt als je de submodaliteiten verandert. Maak het beeld groter, breng er meer 
kleuren in, laat het (meer) bewegen, maak de geluiden duidelijker. Werken de veranderingen 
niet positief, verander het dan weer in de oorspronkelijke weergave terug. 

 
5. Ga na hoe je stemming is nu je volledig in je doel geassocieerd bent. Welke fysiologie hoort bij 

deze stemming? Ga ook eens na hoe je dit doel bereikt hebt, wat er voor nodig is. 
 
6. Stap weer uit het doel, terug in het heden, en geef aan welke informatie je hebt gekregen, wat is 

de eerste stap naar het doel toe? 
 
 

OEFENING: ‘As If-frame’ 



Carthesian Coordinates 
 
Afgeleid van de meetkundiige coordinaten van Rene Descartes kunnen we ook vier  tegenoverstelde 
vragen over de voor- en nadelen van het hebben en niet hebben van het doel uitvragen. Dat geeft nog 
meer inzicht in het belang en winst van het doel. Als extra check voor een doel kun je de volgende  
vragen stellen: 
  
Het doel samengevat: de Carthesian Coordinates 
 
 A.  Wat heb/krijg je wel als je het doel wel bereikt? 
 
 B.  Wat krijg je niet als je je doel wel bereikt? 
 
 C.  Wat heb/krijg je wel als je het doel niet bereikt? 
 
 D.  Wat heb/krijg je niet als je je doel niet bereikt? 

 



Wat is de outcome sequitor? 
 
De term outcome sequitor betekent dat wat volgt op de outcome. Wat gaat er gebeuren als 
je de outcome bereikt hebt? Wat is het effect of welke zijn de consequenties op de lange 
termijn van je outcome? Sommige doelen dienen een groter doel dat verder weg ligt. Zo kan 
een student tegen een bepaalde toets opzien. Hij stelt zichzelf als doel: ik wil deze toets 
halen en de outcome sequitor is dan dat hij via dit doel zijn diploma kan behalen.   
Het onderzoeken van de outcome sequitor heeft ook een ecologisch doel. Veel doelen die 
zich afspelen in de context van relaties, gezin, werk kunnen een reeks effecten teweeg 
brengen als ze behaald worden. Het vermogen om een doel wel of niet te behalen kan zeer 
afhankelijk zijn van de zogenaamde ‘secundaire winst’. Wat wint iemand ermee om het doel 
niet te bereiken? Wat wint iemand ermee om het doel wel te bereiken? 
De outcome sequitor gaat enerzijds over de gedragsmatige consequenties in de specifieke 
omgeving van een outcome, maar vooral ook over het hoge doel dat je bereikt met de 
outcome.  
Het is de outcome van een outcome. Het is de positieve intentie van een outcome, vaak uit 
te drukken in een waarde. Achter elk doel schuilt een hoger gelegen doel. 
 

Hoe vraag je naar de outcome sequitor? 
 
Door eenvoudigweg de vraag te stellen: als je je doel (outcome) bereikt hebt, wat zal er dan 
gebeuren, met jou, met je omgeving?  
Doorvragen naar de outcome sequitor geeft aanwijzingen voor de ecologie van een doel: de 
consequenties van de klant en diens omgeving. Als je je outcome bereikt hebt, wat zal dit 
voor je betekenen (wat zal dit voor je doen)?  
 

Voorbeeld: ik wil de loterij winnen. Als de coach gaat doorvragen naar de outcome sequitor 
komt de klant tot inzicht wat er achter het loterij-doel ligt. Bijvoorbeeld: 
 
Coach:   Wat wil je bereiken? 
Klant:     Ik wil de loterij winnen. 
Coach:  Als je de loterij gewonnen hebt, wat zal dat voor je betekenen? 
Klant:   Dat ik niet meer vast zit in mijn huidige leven.  
Coach:  En als je niet meer vast zit, wat is er dan wel? 
Klant:   Dan heb ik meer mogelijkheden om te doen wat ik wil.  
Coach:  En als je meer mogelijkheden hebt om te doen wat je wilt, wat zal dit voor je doen? 
Klant:   Dat geeft me vrijheid. 
Coach:  Dus wat je met het winnen van de loterij wilt bereiken, is het genereren van  
   meer vrijheid.  
Klant:   Ja, dat klopt.  
Coach:  Op welke andere manieren zou jij vrijheid kunnen ervaren in je huidige leven? 
 

De coach heeft nu een invalshoek gevonden voor het stellen van een doel dat binnen het 
eigen vermogen van de klant ligt en dat is het winnen van de loterij niet (oorzaak versus 
gevolg).   



Hieronder vind je het coachmodel uitgebreid met de outcome sequitor. Dit kunnen we ook 
wel omschrijven als: het doel achter het doel!  

 

Wat zijn de consequenties? 

Doelvoorwaarden 

Wat zijn de consequenties? 



Doelvormvoorwaarden 
 
Binnen NLP kennen we de 5 doelvormvoorwaarden. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat 
de kans dat het doel daadwerkelijk gehaald wordt het grootst is. Deze voorwaarden lijken op 
de bekende SMART-goal principes. De NLP doelvormvoorwaarden zijn vanuit een NLP 
attitude geformuleerd. 
 

1. Positief geformuleerd:  
gericht op wat je wilt bereiken in plaats van vermijden. Je weet waar je heen wilt. 
 

2. Binnen eigen controle (bereik): 
je stelt een doel voor jezelf en niet voor anderen. Het doel ligt binnen je eigen 
vermogen en je kunt het onafhankelijk van anderen bereiken. 
 

3. Zintuiglijk specifiek:  
geformuleerd in zintuiglijk waarneembaar gedrag. Als je het doel kunt waarnemen 
dan weet je ook wat je dient te doen om er te komen. Het bevat de hulpbronnen die je 
kracht geven het doel te bereiken. 
 

4. Context specifiek:  
geeft antwoord op waar, wanneer en met wie wel (en ook met wie niet). Het roept 
krachtige beelden bij jezelf op. 
 

5. Ecologisch:  
het doel is goed voor jou én je omgeving. Het is ecologisch verantwoord, de 

consequenties  
zijn duidelijk voor je.  
 

Aan de hand van een voorbeeld lichten we deze NLP doelvormvoorwaarden toe. Inge, een 
ambtenaar bij de gemeente, stelt zich tijdens een coaching het volgende doel: “Ik zou willen 
dat collega’s mij wat serieuzer zouden nemen (doel 1)”.   
 
Binnen eigen controle  
Wat meteen opvalt is dat ze dit doel niet binnen haar eigen controle heeft. Inge wil iets 
gedaan krijgen van haar collega’s, maar ze kan alleen doelen voor zichzelf stellen. De coach 
vraagt: “Wat zou jij kunnen doen waardoor het effect zal zijn dat collega’s je serieuzer gaan 
nemen?” Zo komt Inge op een tweede doelformulering: “Ik wil niet meer stilletjes bij 
vergaderingen zitten toekijken en geen inbreng hebben (doel 2)”.  
 
Positief geformuleerd 
Inge heeft het doel binnen haar eigen vermogen geformuleerd en dat is een goede eerste 
stap. Nu valt wel op dat ze gericht is op wat ze NIET wil, wat ze wil vermijden. Maar onze 
hersenen kunnen niets met het woordje ‘niet’. Denk maar weer eens aan de roze olifant die 
een broodje hamburger zit te eten. Om dit niet te doen, moet je er eerst aan denken en dat is 
nou net wat je niet zou moeten doen! Dit kleine proefje laat zien waarom het belangrijk is om 
positieve doelen te stellen. De coach vraagt aan haar: “Wat wil je dan wel doen tijdens 
vergaderingen?” Inge komt tot haar derde doelformulering: “Ik wil meer van mezelf laten 
horen tijdens vergaderingen (doel 3).” 
 
Zintuiglijk specifiek  
De coach vraagt Inge: “Als jij je doel bereikt hebt, hoe zal je er dan bij zitten? Wat kan ik 
horen aan je stem?” Inge geeft aan dat ze dan rechtop op haar stoel zit, met haar schouders 
naar achteren en haar armen rustig op het tafeltje en dat haar stem rustig en zelfverzekerd 
klinkt met goed geformuleerde zinnen. De coach vraagt haar: “Hoe zou je deze houding 



willen noemen?” Inge antwoordt “Krachtig” en formuleert nu: “Ik wil tijdens 
teamvergaderingen waar ook de gemeentesecretaris en X bij zitten meer van mezelf laten 
horen vanuit een krachtige houding 
(doel 4)”. Zij weet nu zelf wat ze bedoelt met een krachtige houding en daarmee is het doel 
voor haar meetbaar geworden. 
 
Context specifiek  
Het doel van Inge is nu positief geformuleerd en ligt binnen haar eigen bereik. De coach laat 
haar nu nadenken over de context waarin ze haar doel wil bereiken. “Bij welke 
vergaderingen wil je dit doel bereikt hebben?” Inge geeft aan dat het vooral gaat om 
teamvergaderingen, als het volledige team bij elkaar zit. De coach vraagt haar of er collega’s 
zijn die haar in het bijzonder triggeren of uitdagen waardoor ze juist dan haar mond houdt. 
Het gaat met name om de directeur en een vrouwelijke collega die al lang op het 
gemeentehuis werkt en erg dominant is (in de beleving van Inge). Inge formuleert opnieuw: 
“Ik wil meer van mezelf laten horen tijdens teamvergaderingen waar ook de 
gemeentesecretaris en collega X bij zitten (doel 5).”  
 
Ecologisch 
Het doel is nu een outcome. Een laatste checkvraag is de ecologievraag: “Is dit doel goed 
voor jou én voor je omgeving?” De ecologie is de leer der consequenties en het is altijd goed 
om te overdenken wat de consequenties van je doel voor jou én voor anderen zullen zijn. 
Inge vindt dat het doel ecologisch is voor haar en haar omgeving. “Wat gaat je eerste stap 
worden en wanneer ga je deze stap zetten?” Inge vertelt dat er over twee  weken weer een 
teamvergadering is en dat ze een  punt voor de agenda heeft. Ze gaat morgen het punt 
mailen naar de gemeentesecretaris en dan zal ze tijdens de vergadering het punt zelf 
toelichten. “Ik ga dus zelf meer initiatief nemen,” voegt ze lachend toe. Haar doel wordt nu: 
“Ik wil tijdens teamvergaderingen  
waar ook de gemeentesecretaris en X bij zitten meer initiatief nemen door zelf punten voor 
de agenda aan te reiken waarmee ik van mezelf laat horen vanuit een krachtige houding met 
zelfvertrouwen en durf (doel 6).” 
 
 
Het lijkt nu misschien een lang proces, maar in de praktijk valt dat reuze mee. Inge was er 
maar wat blij  
mee. Haar startdoel was een doel waarbij ze zich volledig afhankelijk maakte van haar 
collega’s en zich als slachtoffer opstelde. Toen ze dit doel uitsprak, zat er weinig kracht in 
haar. Ze had een lage energie en keek bedrukt. Binnen vijftien minuten veranderde haar 
stemming volledig. Haar outcome gaf haar zoveel kracht  
en overtuiging mee dat we allebei wisten dat ze haar outcome zeker zou gaan bereiken.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Neem een doel dat je graag wilt bereiken. Pak een pen en papier en loop alle vragen langs om 
van je doel een outcome te maken.  
 
A kiest een doelstelling en B stelt onderstaande vragen. Ga na hoe het doel na afloop van de vragen 
gewijzigd is. Ga vlot door de vragen heen; leer deze vragen in een kort tijdsbestek te doorlopen. 
 
1  Positief geformuleerd 
 a. Wat wil je (globale aanduiding van je doelvermogen)? 

b. Wat wil je hiermee bereiken (doel achter het  doel)? 
c. Wat wil je precies (benoem in specifiek gedrag)? 
d. Ben je gericht op bereiken of vermijden? 
 

2. Binnen mijn eigen controle 
 a. Heb je het behalen van het doel helemaal in eigen hand, of ben je van anderen afhankelijk? 
 b. Wat kun je zelf doen om je doel te halen, acht je dat haalbaar? 
 c. Hoe kun je het doel bereiken zonder van anderen afhankelijk te zijn? 
 d. Hoe behoud je zelf de regie over het behalen van je doel? 
 
3. Zintuiglijk specifiek 

a. Wanneer weet je dat je je doel bereikt hebt, waaraan kun je het toetsen? 
b. Wat zie je dan? 
c. Wat hoor je om je heen? 
d. Wat zeg je tegen jezelf? 
e. Wat voel je daarbij? 
f. Wat doe je dan? 
g. Wat kun je dan? 

 h. Waarvan is er dan nog meer sprake? 
 
4. Context specifiek  
 a. Maak je doel eens concreet, waar gaat het precies om, wat is de essentie?  
 b. Waar en met wie wil je dat doel bereiken? 
 c. Hoe ga je dat aanpakken? 
 d. Hoe ziet het behalen van je doel eruit,wat is er dan? 
 e. Wanneer heb je je doel bereikt, wanneer begin je ermee? 
 f. Welke stappen heb je nodig om je doel te bereiken? 

g. Wat gaat je eerste stap worden? 
 

5.  Ecologisch verantwoord  
 a. Heeft het behalen van je doel negatieve gevolgen voor jezelf of voor anderen? 
 b. Hoe zouden anderen reageren als je je doel bereikt had? (gezin, familie, vrienden, collega's)  
 c. Hoe verandert je leven als je je doel bereikt? 

d. Op welke wijze zou het nog ergens onverantwoord zijn om je doel te bereiken? Is dat allemaal  
    zinvol, is het de investering waard? 
e. Wat bereik je dan, of wat levert het op wat zo belangrijk is voor jou? 

 f. Is het behalen van het doel ook wenselijk op andere gebieden van je leven:  gezondheid,  
     werk, relatie, hobby e.d.  

g. Is je doel nog steeds uitdagend voor je? Hoe weet je dat? 
h. Hoe kun je je doel nog uitdagender maken zodat je vol energie en zin kunt beginnen? 

 

OEFENING: ‘Outcomes makn’ 



ELEVATOR PITCH 

 
Hoe verkoop ik mijzelf? Stel dat je in een lift staat op weg naar de 8ste verdieping, je ontmoet iemand 
en die vraagt wat jij doet. Je wilt je verhaal verteld hebben voordat die andere persoon uit de lift is of 
dat je zelf op de 8ste verdieping aangekomen bent. Daarvoor is de elevator pitch uitgevonden: hoe 
geef ik kernachtig in max. 1 minuut weer wie ik ben of wat ik doe? Hoe pitch ik? 
De elevator pitch is niet afkomstig uit NLP maar wel heel erg leuk: chunk naar de essentie en gebruik 
eventueel de neurologische niveaus om tot een goede pitch te komen, jouw unieke pitch! 

  
DE ELEVATOR STORY (Door Jan Vermeiren: Networking coach) 

  

Te weinig mensen weten hun netwerken echt ten volle te benutten. Netwerken is dan ook een 
proces, dat zowel mentale aandacht, voorbereiding als voortdurende opvolging vraagt. Bereid zijn 
om onvoorwaardelijk informatie te delen, is de basisattitude.  
Werk aan uw ‘elevator story' 
Excellente netwerkers hebben altijd hun ‘elevator story' klaar. ‘Een elevator story is een verhaaltje 
over uzelf, een rake voorstelling waardoor uw gesprekspartner - waarmee u bijvoorbeeld toevallig in 
de lift staat - in erg korte tijd een goed beeld van u krijgt. ‘De boodschap is snel aandacht trekken 
door aan te geven wat de andere aan u kan hebben of waarvoor hij of zij een beroep op u zou 
kunnen doen. In die korte voorstelling van uzelf is het niet alleen nuttig om uw functie, 
vaardigheden, ervaring en eventueel referenties te noemen. Laat ook uw eigen passies doorklinken 
en wijs op wat u onderscheidt van anderen. Test uw elevator story uit in uw netwerk en schaaf het 
verhaal voortdurend bij'. Tip: Zet kernbegrippen die uw elevator story ondersteunen op de 
achterkant van uw visitekaartje.  
 
Zes Tips voor je Elevator Pitch (van Carrièretijger)  

1. Schrijven is schrappen 

Het schrijven van een goede elevator pitch is niet eenvoudig. Doordat het noodzakelijk is alleen 

relevante informatie te geven en je maar kort de tijd hebt is het verstandig een aantal rondes van 

revisie te doen. Schrijven is schrappen. Zorg voor tenminste één goed voorbeeld waarin een 

bepaalde competentie of vaardigheid naar voren komt. 2. Oefen je betoog hardop 

Mensen hebben vaak de neiging om het verhaal alleen te memoriseren, vergelijkbaar met de 

studiejaren. Het oefenen van een elevator pitch is niet hetzelfde. Jezelf hardop horen praten geeft 

een extra dimensie aan het oefenen. Zo kun je focussen op de overtuiging waarmee je je verhaal 

brengt en letten op belangrijke zaken als intonatie, stemvolume en je lichaamstaal. 

3. Vraag anderen om hun mening 

Het is belangrijk dat je zelf overtuigd bent van je pitch, maar nog belangrijker is het dat de boodschap 

helder overkomt bij anderen. De enige manier om hier zeker van te zijn is door het te oefenen met 

een bekende en te vragen naar hun eerlijke mening. Je kunt je pitch maar één keer doen en een 

eerste indruk heeft een enorm effect op het verloop van de rest van het gesprek.   

4. Stem de pitch af op de functie, niet jezelf! 

Het uiteindelijke doel van je pitch is de ander het gevoel te geven dat jij past bij de functie. Daarom is 

het van belang dat je, bij het voorbereiden van je elevator pitch, goed nadenkt over de inhoud. Wat 

is er nodig om van jou een interessante kandidaat te maken? 

http://www.sollicitatiedokter.nl/tips-en-advies/cv/competenties/
http://www.sollicitatiedokter.nl/sollicitatietraining/cursus-lichaamstaal/
http://www.sollicitatiedokter.nl/sollicitatietraining/de-eerste-indruk/


 

5. Wees enthousiast 

Enthousiasme is aanstekelijk. Zelfs wanneer een verhaal inhoudelijk saai is kan het door de juiste 

manier van vertellen toch leuk worden om naar te luisteren. Mensen voelen zich aangetrokken tot 

andere vrolijke mensen en positiviteit. Laat je energie, motivatie en enthousiasme dus goed 

doorschijnen tijdens je pitch!  

6. Eindig met een vraag 

Door je pitch af te sluiten met een vraag zorg je dat er geen abrupt einde ontstaat na het verhaal. Je 

geeft de toehoorder de uitgelezen mogelijkheid om direct in te haken op je verhaal waardoor hij zelf 

ook de kans heeft om dieper in te gaan op de informatie die jij zojuist hebt verteld. 

Jouw Elevator pitch 

Zorg dat je altijd een elevator pitch paraat hebt, een korte presentatie waarin je enthousiast vertelt 

wie je bent en waar je goed in bent. Vrij vertaald betekent 'elevator pitch' een verkooppraatje-in-de-

lift. In de tijd van een ritje met de lift moet je jezelf presenteren als de ideale oplossing voor het 

probleem van je gesprekspartner. Waarvoor heb je een elevator pitch nodig? Stel dat je op een 

feestje onverwachts wordt voorgesteld aan de directeur van een bedrijf waar je graag zou werken. 

Hij vraagt wat je zoal doet en na een paar seconden bedenktijd is het enige wat je kunt uitbrengen: 

"Ja, eh, iets met computers." Helaas, je hebt de kans van je leven gemist. De ogen van je 

gesprekspartner zoeken al naar iemand anders om mee te praten. Hoe anders had het kunnen lopen 

als je hem had kunnen uitleggen wat een kei van een webdesigner je bent? De elevator pitch kan van 

pas komen in de meest uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld tijdens een congres of seminar, op 

feestjes of in de pauze van een theatervoorstelling. Ook bij sollicitatiegesprekken is de elevator pitch 

nuttig – wie kent niet de gevreesde openingsvraag: "zo, vertelt u maar eens wat over uzelf". Met de 

juiste voorbereiding heb je altijd een vloeiend en passend antwoord paraat. 

Maak je eigen elevator pitch 

Begin de elevator pitch met een sprankelende binnenkomer om de aandacht van je gesprekspartner 

te trekken. Vervolgens vertel je wie je bent, waar je voor staat en wat je kracht is. Vanzelfsprekend 

spreek je enthousiast en overtuigend, want als jij niet in jezelf gelooft doet niemand het. 

Eindig met een verzoek, dat maakt een geïnteresseerde indruk en zorgt ervoor dat je beter in de 

gedachten van je gesprekspartner blijft. Vraag bijvoorbeeld naar adresgegevens om je cv op te 

sturen. 

De basis van iedere elevator pitch is zelfkennis. Je kunt niet aan iemand vertellen wat je wilt als je dat 

zelf niet weet. Weten wat je over vijf jaar wilt, een beroepskeuzetest en een persoonlijke SWOT-

analyse helpen je hierbij. 

Je moet je verhaal in ongeveer een minuut kunnen vertellen. Dit betekent dat je honderd tot 

tweehonderd woorden hebt. Een korte, krachtige presentatie geven is lastig en vergt veel 

voorbereiding en oefening. Zet verschillende versies op papier, slaap er een nachtje over en oefen 

voor je partner en je vrienden. 



Je Doel Downchunken 
 
Allereerst kun je aan de hand van de doelvormvoorwaarden het doel helder krijgen. Daarnaast helpt het 
je om een van de doelvormvoorwaarden: ZINTUIGLIJK SPECIFIEK nog verder te concretiseren. 
 
V: wat zie je als je het doel hebt bereikt? 
A: Wat hoor je dan om je heen (geluiden, stemmen)? 
K: wat voel je daarbij en waar voel je dat? 
Ad: wat zeg je dan tegen jezelf op dat moment? 
  
 
Als het lastig is het doel scherp te krijgen kun je met submodaliteiten spelen om het doel nog scherper 
te maken.  
 
 A.  VISUEEL: 
   - Maak het beeld groter, hoe is dat? 
   -  Is het zwart/wit? Breng er kleuren in. 
      (is het kleur, maak het dan zwart/wit) 
   -  Beweegt het, zet het dan stil (of andersom) 
   - Haal het beeld dichterbij, plaats het verder weg;     
    wat is beter? 
   -  Maak het beeld wazig en helder; wat is beter? 
   -  Welke visuele weergave kun je nog meer veranderen, doe het.    
 
 B.  AUDITIEF:  
   -  Is er geluid: ja, zet het geluid uit. Nee,  breng er geluid in. Wat is beter? 
   -  Maak het geluid harder, zachter. 
   -  Maak de tonen hoger, lager. 
   -  Laat het geluid van een andere kant komen. 
   -  Verander je interne stem eens, hoe is dat? 
   -  Wat kun je nog meer veranderen aan het geluid, doe dat. 
 
 C.  KINESTHETISCH: 
   -  Waar in je lichaam heb je een bepaald gevoel? Verander de locatie.  
   -  Neem je een bepaalde temperatuur of beweging waar, verander die. 
   -   Wat kun je nog meer over je gevoel zeggen, verander dat. 
 
Behoud het beeld, geluid en gevoel van het doel nu op die manier zoals het voor jou optimaal is!  
 
 

 
 



(NEURO) LOGISCHE NIVEAUS 
 
Werken met individuen en groepen is een activiteit waarin zich dingen voordoen 

op veel niveaus tegelijkertijd. Een model dat daarbij behulpzaam kan zijn, is het 
model van de NeuroLogische Niveaus (gebaseerd op het werk van Gregory 
Bateson en bewerkt door Robert Dilts). 

 
Dit model kent 6 niveaus van verandering en deze niveaus worden van concreet 

naar abstract opgebouwd en vice versa. Een probleem speelt zich af op een 
bepaald niveau en kan alleen benaderd worden vanuit een hoger niveau dan het 
is ingebracht. Elk niveau heeft een toenemende grotere invloed dan het niveau 

daaronder. 

 

1.     OMGEVING 
Dit niveau heeft te maken met de externe omgeving om ons heen: soort 
ruimte, inrichting, geluid, voedsel, lucht enz. De externe stimuli 

beïnvloeden het gedrag en de toestand van mensen. 
 

VRAAG: WAAR, WANNEER en met WIE (niet)? 
 
 

2.  GEDRAG 
Dit is wat we doen. Activiteiten geven informatie over het gedrag van de 

mensen ten opzichte van elkaar. De omgeving beïnvloedt het gedrag. Dit 
gedrag is zintuiglijk specifiek waarneembaar. Je kunt het dus precies 

beschrijven: Wat zie ik precies? Wat hoor ik precies? 
 
 VRAAG: WAT doe ik, wat is mijn gedrag? 



3.  VERMOGENS 

Dit betreft de mentale (intellectuele) strategieën en vermogens die mensen 
ontwikkelen om gedrag aan te leren en richting te geven. Dit wordt ook wel 

het niveau van vaardigheden/ capaciteiten genoemd. Louter aanleren van 
gedrag (niveau 2) biedt geen garantie tot leren. De cognitieve strategieën 
leren je HOE gedrag te selecteren. Zij bepalen of iemand werkelijk de 

noodzakelijke vermogens ontwikkelt om het aangeleerde duurzaam en 
elegant toe te passen. De mate waarin iemand in staat is om het nieuw 

aangeleerde toe te passen in nieuwe situaties buiten de directe context, is 
een functie van een nieuw verworven capaciteit. Op dit niveau wordt 
richting gegeven aan doelen. 

  
 VRAAG: HOE? 

 
 
4. OVERTUIGINGEN 

Dit betreft de waarden en het geloof van een mens. Naast gedrag en 
vermogen is het belangrijk dat we ons richten op vooronderstellingen, 

overtuigingen en waarden van mensen. Waar geloven mensen in? Welke 
waarde vervult iemand met dit gedrag? Wat moet waar zijn? 

Waardenvervulling en de set van overtuigingen in ieder mens bepalen de 
motivatie tot het laten zien van bepaald gedrag. Het geeft antwoord op de 
vraag waarom mensen doen wat ze doen. 

 
 VRAAG: WAARTOE, WAAROM? 

 
 
5. IDENTITEIT 

Identiteit betreft het zelfgevoel van mensen en speelt zich af in het HART, 
in de KERN van een individu. Het is vaak moeilijk om een identiteit precies 

te definiëren. Het is abstracter dan overtuigingen. Het betreft het diepste 
niveau van opname van informatie, verantwoordelijkheid voor het geleerde 
en de bereidheid om het geleerde om te zetten in handelen. De centrale 

vraag is: Wie ben ik? 
 

 VRAAG: WIE BEN IK? 
 
 

6.  SPIRITUALITEIT 
Het hoogste niveau, dus het meeste abstracte logische niveau. Het 

universum is groter dan identiteit, dus groter dan ieder individu. Ieder 
mens maakt deel uit van het groter geheel en vormt hier een afspiegeling 
van. Spiritualiteit zegt iets over de verbinding tussen de mens en het 

universum, het grotere geheel waar hij deel van uit maakt. Op dit niveau 
ervaar je je missie. Een abstracte weergave die richting geeft aan mijn 

identiteit, overtuigingen, waarden en doelen. Daaruit ontstaan de zichtbare 
niveaus vermogens en gedrag, die weer gerelateerd zijn aan de context 
(omgeving). Waar maak ik deel van? 

 
 VRAAG: VAN WAARUIT? 



OEFENING: ALIGNMENT LOGISCHE NIVEAUS 

Gebruik de 6 kaartjes van de logische niveaus. A is coachee en B is coach! 
 

Kies een doel. De essentie van deze oefening is het verbinden van alle niveaus 
met het gekozen doel, alle niveaus worden op één lijn gebracht.  
 

Stap 1 
A geeft kort aan welk doel gekozen is. 

A stapt op het eerste kaartje: omgeving. A staat met de rug naar het kaartje 
spiritualiteit en loop achterwaarts. 
B stelt de volgende vragen (van omgeving naar spiritualiteit), terwijl A elke keer 

een stap naar achter zet en op het volgende kaartje gaat staan. 
 

1. Waar, wanneer en met wie wil je dit doel bereiken? 
2. Wat doe je dan precies, wat is je gedrag? (maak het zintuiglijk specifiek!!) 
3. Wat kun je, hoe lukt het je om dat gedrag in die omgeving te hebben? 

4.  Vanuit welke overtuiging doe je dat, waar geloof je in, wat is belangrijk 
voor je? 

4. Wie ben je als je dit doel bereikt? En hoe zijn de lagere niveaus een 
uitdrukking van wie je bent? Gebruik eventueel een metafoor. 

6. Van welk groter geheel maak je deel uit, wat is je missie? 
 Van waaruit geef jij uitdrukking aan je doel? Stap in het gevoel dat dit je 

geeft en plaats eventueel een zelfanker. 

 
Stap 2 

A doet nog een stap verder achteruit en komt terecht op een positie achter het 
kaartje spiritualiteit. Vanuit deze plaats overziet A het geheel.  
Vraag: ‘Zijn de niveaus volgens jou op een lijn gebracht, zijn ze “aligned”?     

 
Stap 3 

A stapt weer op het kaartje spiritualiteit en activeert het anker. A doorloopt de 
logische niveaus van spiritualiteit terug naar omgeving. Hierbij verbind je alles 
met elkaar tot je weer terug bent bij omgeving. Gebruik hiervoor één zin:  

 
Mijn missie is.... en vanuit het grotere geheel van .... ben ik een.....  en vind ik 

……. Belangrijk en geloof ik dat.....en heb ik het vermogen om.... en dan doe 
ik.... en .... in ...... omgeving. 
 

 
OEFENING: ALIGNMENT LOGISCHE NIVEAUS MET METAPOSITIE 

Bepaal een lijn naast de kaartjes; dat is de 3e positie (metapositie). 
 
Deze oefening is dezelfde als de vorige, alleen is de metapositie toegevoegd. 

Hierdoor ervaar je naast associatie ook dissociatie. Dit is vooral belangrijk als je 
vanuit een probleem de oefening doet. 

 
A loopt van omgeving naar spiritualiteit. A begint in metapositie en stapt dan in 
omgeving. Hierna stapt A weer in metapositie (gelegen vóór het kaartje gedrag). 

Dan stapt A op gedrag, enz… 
 



 
 



Gewenste Situatie: Submodaliteiten ’Boost ‘ 

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

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

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

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

 Is het beeld ver weg of dichtbij? 

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



 Is het kleur of zwart-wit? 

 Is het groot of klein? 

 Is het breedbeeld (rechthoekig) of vierkant 

 Is het helder (scherp) of wazig 

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

 Is het stilstaand of bewegend? 

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

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

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

 Is het een totaalbeeld of ingezoomd op een deel? 

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

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

 Is het licht of donker? 

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

 Andere… 
 
Auditieve modaliteiten 
Dan nu enkele auditieve submodaliteiten. 

 Is het geluid hard of zacht (volume)? 

 Is het geluid ritmisch of onregelmatig (cadans)? 

 Hoog of laag (pitch)? 

 Snel of langzaam (tempo)? 

 Kakofonisch, meerstemmig of eenstemmig (focus)? 

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

 Kort of lang (lengte)? 

 Klinkt het geluid harmonisch of dissonant (samenklank)? 

 Snel of langzaam (tempo)? 

 Waar komt het geluid vandaan (locatie)? 

 Afwisselend of monotoon (dynamiek)? 

 Mono of stereo (kanaal)? 

 Dof of helder (timbre)? 

 Komt het geluid van binnen of van buiten? 

 Is het herhalend of voortstuwend (structuur)? 

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

 Andere… 
 
Kinesthetische modaliteiten 
Voorbeelden van kinesthetische submodaliteiten. 

 Waar voel je het gevoel in of op je lichaam? 

 Hoe groot is het gebied waar je het voelt? 

 Welke vorm neemt het aan? 

 Hoe zwaar voelt dit gevoel (gewicht)? 

 Is het warm of koud (temperatuur)? 

 Is het intens of oppervlakkig? 

 Is het in beweging (veranderlijk) of constant? 

 Is het fijn of niet prettig? 

 Voelt het als pijn, druk, spanning of schurend? 

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

 Voelt het ruw of zacht? 

 Nat of droog? 

 Voelt het als jeuk, kriebel, trillend, bijtend? 



 Is je ademhaling dan snel of langzaam? 

 Is je ademhaling dan laag, midden of hoog? 

 Is het gevoelig of verdoofd? 

 Andere… 
 
Gustatorische submodaliteiten 

 Sterke smaak of zachte smaak? 

 Pittig of flauw? 

 Zoet, zuur, bitter of zout? 

 Fris of brandend? 

 Vers of bedorven? 

 Natuurlijk of kunstmatig? 

 Andere… 
 
Olfactorische submodaliteiten 

 Sterke of zwakke geur? 

 Zwaar of licht? 

 Zoet, zuur, bitter of zout? 

 Fris, bedompt of verstikkend? 

 Vochtig of droog?  

 Vers of bedorven? 

 Natuurlijk of kunstmatig? 

 Andere… 
 
Auditief digitale submodaliteiten 
Ook je zelfspraak kent verschillende submodaliteiten 

 Hard of zacht (schreeuwend, normaal, fluisterend)? 

 Monotoon of dynamisch? 

 Neutraal (nieuwslezer) of ingekleurd (vanuit emotie)? 

 Is het je eigen stem of die van iemand anders? 

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

  

 



TIJDLIJN: FUTURE PACE 

Future Pace betekent AFSTEMMEN OP DE TOEKOMST. Een interventie heeft effect wanneer we de 

verwachting hebben dat er daadwerkelijk een veranderend gedrag zal ontstaan in een vergelijkbare 

situatie.  

Een tijdlijn loopt van VEREDEN naar HEDEN en TOEKOMST 

We kunnen ons doel vanuit het HEDEN bekijken maar ook vanuit de TOEKOMST, dus vanaf het 

moment dat we dat doel daadwerkelijk bereikt hebben, of verwachten dat we het bereikt zullen 

hebben.  Onszelf beleven vanuit het verleden en vanuit de toekomst geeft een totaal andere beleving 

dan het ervaren van een situatie vanuit het heden. Ga er maar eens mee spelen.  

Een aanvullende techniek die je wellicht kan helpen is éen doel in de toekomst zetten! 

Tijdlijntechniek: Een doel in de toekomst 

 
 
Welke stappen kun je nemen om een doel in de toekomst te zetten? 

 
Aanpak 
1. Wees er zeker van dat het doel SMART geformuleerd is. 
 
2. Neem de laatste stap: 

“Wat is het laatste dat zou moeten gebeuren waardoor je weet dat je het hebt 
bereikt?” 

 
3. Maak een innerlijke voorstelling: 
 - een visuele voorstelling 
 - een auditieve voorstelling 

- of een kinesthetische voorstelling 
 
4. Stap in het beeld - associeer de cliënt 
 
5. Pas de kwaliteiten aan  - de submodaliteiten 
 
6. Stap uit het beeld - dissocieer de cliënt 
 
7. Neem het beeld en zweef boven het ‘nu’. 
 
8. Bekrachtig de innerlijke voorstelling met vier diepe ademhalingen; laat de cliënt 

inademen door de neus en uitademen door de mond en blaas alle energie in de 
innerlijke voorstelling. 

 
9. Zweef de toekomst in: neem de innerlijke voorstelling en zweef boven de Time Line 

de toekomst in. 
 
10. Voeg de innerlijke voorstelling in de Time Line: “Laat de innerlijke voorstelling los en 

laat hem binnen in de Time Line.” 
 



11. Bemerk hoe de gebeurtenissen tussen toen en nu zich herwaarderen om het doel te 
ondersteunen: de cliënt kan wel of geen ervaring hebben met de herwaardering; je 
zult dit onder zijn/haar aandacht moeten brengen. 

 

12. Zweef terug n 



 
 
Gewenste Situatie: Waarnemingsposities  
 
Tweetallen: er staan drie stoelen (of gebruik de NLPspel kaartjes), A leidt B. B vertelt over een gesprek 
met iemand dat moeilijk verliep, of over een persoon waarmee B niet goed kan opschieten.  B neemt de 
drie hoofdposities in en verzamelt informatie over de interactie met de andere persoon. A stelt vragen 
en stuurt B langs de stoelen/posities op de volgende wijze: 
 

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

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

 
3. Stap in positie 2 

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

 
4. Stap in positie 3 

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

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

    Wat heb je geleerd over jezelf en de ander?” 
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