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Inleiding
Dit NLPspel.nl is een spel en tegelijkertijd ook een toolkit. Dat leggen we even uit.
Het is een spel omdat je met NLP gaat spelen. Spelen met Neuro Linguïstisch Programme-
ren. NLP leent zich enorm goed om ermee te spelen. Een spel kent winnaars en verliezers 
en dat is hier niet het geval. Bij het NLPspel zijn alleen maar winnaars, er is geen sprake 
van competitie. Er is wel een spelelement aanwezig en dat is het spelen met NLP. Het is 
dus ook een toolkit, een doos met communicatietools. Leren wordt optimaal wanneer 
we het leuk vinden. Leren in spelvorm geeft dat leren vaak glans. In de toolkit zit eigenlijk 
een NLP Practitioner opleiding verstopt, waarmee je samen kunt leren, spelen en coa-
chen. Een NLP opleiding in spelvorm dus. Een toolkit waarmee je kunt spelen, dat is het
eigenlijk. En dat is leerzaam en leuk! Dat maakt deze toolkit een waardevol middel voor 
‘NLP lovers’!

In het begin van de jaren ’70 is NLP aan de Amerikaanse westkust ook op een spelende
wijze ontstaan. John Grinder en Richard Bandler hebben destijds samen gezocht naar het
ontdekken van communicatietechnieken bij een aantal experts. Ze noemden de wijze van
dat ontdekken ‘modelleren’. Ze modelleerden een aantal communicatie experts die heel
succesvol waren in hun vak. Deze experts bleken uit te blinken in hun vak omdat ze vooral
bijzondere vormen van communicatie hanteerden. Ze waren in feite communicatie-goo-
chelaars. Van die communicatievormen maakten ze modellen en technieken en NLP was
geboren… en leeft, nu na ruim 40 jaar nog steeds. De inhoud van communicatie tussen
mensen is vaak heel serieus. Wanneer we echter gaan spelen met de vorm, dan behou-
den we het serieuze karakter van de inhoud en tegelijkertijd verpakken we diezelfde
inhoud in creatieve toepassingen. Dat maakt communicatie juist heel krachtig, doeltref-
fend en erg leuk. Dit spel nodigt je uit om met serieuze zaken te gaan spelen en ze op een
spelende wijze te benaderen. Dat is precies de gedachte hoe NLP destijds begonnen is.

Ik wil graag een paar mensen hartelijk danken voor hun bijdrage aan de totstandkoming
van dit spel. Marcel Koopman, voor je creatieve input, natte fotosessie en verrassende 
vormgeving, Adri van de Brand en Lia Goossens, voor jullie NLP-hart, redactiewerk en 
eeuwige loyaliteit. Mijn vrouw Yvonne, voor je liefdevolle smile tijdens het samen
bouwen en je heldere advies. Dorothee Dillmann, voor je luisterend oor, scherpe feed-
back en aanmoediging. Christel de Jongh, voor je razendsnelle en moeiteloze ondersteu-
ning. Alle collega-trainers, mentoren en cursisten, die ooit meegespeeld hebben, dank 
voor jullie feedback, geloof en input. 

Peter Dalmeijer, 16 juli 2015 
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Waarom een toolkit in spelvorm?
NLP is uniek omdat het ons inzicht en instrumenten geeft die gaan over de vorm van onze 
communicatie. Communicatie gaat natuurlijk altijd ergens over. Dat is de inhoud, ook wel 
‘wat’ genoemd. NLP gaat niet over ‘wat’ we communiceren, maar over ‘hoe’ we commu-
niceren. De vorm van communicatie wordt door de NLP’ers vaak beeldend en levend ge-
maakt door plaatsankers aan te brengen. Aan de hand van kaartjes, briefjes, gekleurde ob-
jecten, stoelen en andere vormen leren NLP cursisten met de NLP technieken en principes 
te werken. Met diezelfde plaatsankers werken NLP coaches en trainers ook voortdurend.
 
Deze toolkit is ook ontstaan uit het gebruiken van deze plaatsankers. Peter Dalmeijer, ruim 
20 jaar NLP trainer, doet niets liever dan ‘spelen met NLP’. Zowel in de opleidingen van zijn 
instituut Vidarte als ook binnen in-company trainingen voor bedrijven zoekt Peter voortdu-
rend naar beeldende en levende vormen om de communicatie(principes) tussen mensen 
speels en zichtbaar te maken. Als een van de eerste NLP’ers in Nederland heeft hij begin 
jaren ’90 coaching en NLP met elkaar verbonden. Dit spel is naast toolkit eigenlijk ook nog 
een coachinstrument. Coaching is het derde kernbegrip van dit spel: leren, spelen en coa-
chen met NLP. Als je wilt ontdekken hoe je met NLP een betere coach kunt worden, ga dan 
vooral het spel spelen. Coaching is een universeel begrip. Er zijn coaches in allerlei soorten 
en maten. Een ding hebben al deze coaches gemeen: ze hebben een eigen manier gevon-
den om de inhoud waarmee ze werken vorm te geven. Coaches ontwikkelen de potentiële 
kwaliteiten van de mensen met wie ze werken. Je wordt een betere coach als je meer gaat 
spelen.

In 20 jaar ‘out of the box’ spelen in coachopleidingen en NLP trainingen heeft het spel 
zichzelf steeds meer laten zien. Deze onbewuste zoektocht heeft geleid tot het gebruik van 
visuele hulpmiddelen (plaatsankers) waaruit spontaan een spelvorm ontstond.
Cursisten reageerden enthousiast op de spelvorm, wat veel aha momenten en blije 
gezichten opleverde. Na 2 jaar bijschaven en door-ontwikkelen ligt de toolkit er nu. Speel 
je mee? Als je van NLP houdt dan is dit een must, zowel voor de beginner als de ervaren  
(Master) Practitioner. 
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WAT ZIT ER IN DE DOOS?
In deze speldoos kom je de volgende onderdelen tegen: 

• 1 handleiding
• 4 grondplaten
• 40 opdrachtkaarten
• 10 coachkaarten
• 6 setjes modelkaarten 
Een handleiding (instructieboekje)

In deze handleiding tref je drie belangrijke bronnen aan. Allereerst uitleg over het waarom 
van het NLPspel. Daarnaast krijg je informatie over de grondplaten, opdrachtkaarten,
modelkaarten en coachkaarten. Tenslotte, waar een handleiding voor bedoeld is, krijg je 
uitleg over de drie speelwijzen en spelregels (alhoewel die er eigenlijk niet veel zijn).
Je kunt het spel met 2, 3 of 4 personen spelen. Die uitleg vind je in deze handleiding.
Op de website www.nlpspel.nl vind je verder nog uitleg over de gehanteerde modellen 
(grondanker kaarten) en technieken (opdrachtkaarten). Niet elke NLP opleiding hanteert 
dezelfde begrippen en technieken, vandaar dat we op de website een extra toelichting 
geven bij de modellen en technieken, zodat je lekker kunt gaan spelen.  
Vier grondplaten
 
Het centrale kruispunt van het spel is zoals een kerkplein van een dorp. Hier begint en 
eindigt elke weg die je in het spel bewandelt. De grondplaten bestaan uit de vier posities 
van het zogenaamde NLP coachmodel oftewel NLP werkmodel (een ander woord voor 
hetzelfde). Deze posities zijn: 

Huidige situatie (blauw): wat is er nu, wat ervaar ik nu?
Gewenste situatie (geel): waar wil ik naar toe, wat wil ik bereiken?
Hulpbronnen (groen): wat heb ik nodig (om bij de gewenste situatie te komen)?
Hindernissen (rood): wat houdt mij tegen (om daar te komen)?

Bij elke grondplaat hebben we modelkaarten geplaats die daarbij aansluiten (zie ook de 
plattegrond op pagina 7). De grondplaat “Huidige Situatie” maakt echter zelf ook deel uit 
van 3 modellen: de positie “IK” bij werken met delen (naast Deel X en Deel Y), de positie 
“ZELF” bij de waarnemingsposities (naast ANDER en META) en de positie “HEDEN” bij tijd-
lijn (naast VERLEDEN en TOEKOMST). 
Veertig opdrachtkaarten 
 
Bij elke grondplaat horen 10 opdrachtkaarten. Je kunt deze bij je houden of neer leggen 
bij de grondplaat waar ze bijhoren. Tien kaarten gaan over het hanteren en toepassen van 
hulpbronnen. Tien kaarten gaan over het ‘te lijf gaan’ van hindernissen. 

NLPspel.nl is een grondspel. 
Je legt de kaarten op de grond neer.

Al spelend loop je over de kaarten heen.
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Tien kaarten zoomen in op de huidige situatie en brengen de beleving ervan in kaart.
Tien kaarten helpen je om de gewenste situatie verder te achterhalen, ontdekken en 
overwinnen. In feite zijn belangrijke NLP technieken en principes toegespitst op de vier 
‘sferen’ van dit coachmodel waardoor je meteen leert hoe je NLP snel kunt leren en er als 
coach mee kunt werken. Je komt hierbij veel compact weergegeven NLP-technieken tegen. 
De opdrachtkaarten zijn wit met blauwe, gele, groene of rode tekst, corresponderend met 
de kleur van de grondplaat waar ze bijhoren. Op de website www.nlpspel.nl vind je verder 
nog uitleg over de technieken van de opdrachtkaarten, zodat je lekker kunt gaan spelen.

Tien coachkaarten
 
Er zijn 10 coachkaarten die de coach helpen in het coachproces. Een coach heeft niet 
alleen aandacht voor de vraag van zijn coachee maar reflecteert ook op zijn/haar eigen 
inbreng. Dat doe je met deze coachkaarten. Hierin vind je als coach vragen over jouw eigen 
houding en gedrag door een NLP bril bekeken. Hierbij kun je denken aan vragen als: Heb 
ik nog voldoende rapport? Hanteer ik de NLP vooronderstellingen nog? Heb ik het repre-
sentatiesysteem (zintuiggebruik) van mijn coachee ontdekt? Neem af en toe even een 
time-out, dat heeft elke coach nodig, en reflecteer op je eigen coachgedrag. De observator 
kan deze kaarten ook gebruiken als basis voor zijn feedback. Op de website www.nlpspel.nl 
vind je verder nog uitleg over de coachkaarten, zodat je lekker kunt gaan spelen.

Zes setjes modelkaarten (grondankers)

NLP kent een aantal modellen, die aan de basis liggen van de meeste NLP technieken.
Deze zes setjes modelkaarten helpen je om met een perifere blik naar een coachvraag van 
een medecursist of coachee te kunnen blijven kijken. Je kiest er als coach voor om met je 
coachee over een of meerdere van deze modellen te lopen. Alleen al het in beeld hebben 
van de zes modellen verruimt je blik en daarmee je coachbewustzijn.
Op de website www.nlpspel.nl vind je verder nog uitleg over de modellen, zodat je lekker 
kunt gaan spelen. De volgende NLP modellen kom je op het speelveld tegen: 

• Neurologische niveaus
• NLP Communicatiemodel
• Werken met delen
• Waarnemingsposities
• Tijdlijn
• Doel Check

Neurologische niveaus
Wat zijn de neurologische niveaus achter de vraag waarmee je werkt? Dan hebben we het 
over: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen/waarden, identiteit en spiritualiteit 
(missie). Dit model geeft aan op welk niveau je een hulpbron gaat vinden.
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NLP Communicatiemodel 
In vijf stappen lopen we door het NLP communicatiemodel waarmee we de vraag beant-
woorden: waarom doe ik wat ik doe? Wat heb ik waargenomen, hoe heb ik dat onbewust 
gefilterd, welke gedachte heeft dat gegeven, welk gevoel kreeg ik daardoor en welke
fysieke kenmerken (lichaamshouding) horen daarbij, wat doe ik dan vervolgens (wat is 
mijn gedrag)? We kunnen het model heen en terug lopen. Met dit model zoem je in op de 
hindernis(sen).

Werken met delen 
We onderscheiden 3 posities: IK (op de Huidige Situatie), DEEL X en DEEL Y. Het ‘werken 
met delen’ geeft ons de mogelijkheid om gedrag, een probleem of zelfs pijn als een deel te 
zien. Wij mensen kennen meerdere delen, maar zijn zelf altijd meer dan de som der delen. 
Een deel van mij is een harde werker, een deel van mij is een luie donder, een deel is een 
slimme gast, etc. Is er sprake van delen, dan kunnen we met delen werken!

Waarnemingsposities
We onderscheiden drie waarnemingsposities: IK (geassocieerd in mijzelf, op de Huidige
Situatie) , ANDER (geassocieerd/verplaatst in de ander) en META (gedissocieerd als waar-
nemer/observator).  Waarnemen is het begin van ons gedrag. Hoe neem ik iets waar? 
En dat nemen we binnen NLP letterlijk, hoe zie, hoor en voel ik iets. Vanuit welke positie 
neem ik waar? Door een andere waarnemingspositie in te nemen krijgen we nieuwe infor-
matie, een andere beleving en een andere oplossing. 

Tijdlijn
De tijdlijn kent 3 posities: VERLEDEN, HEDEN (op de Huidige Situatie) en TOEKOMST. 
Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. We gaan dus naar de 
toekomst toe en komen uit het verleden. Alleen het heden telt en is er, maar met ons 
besef over verleden en toekomst kunnen we veel doen. Daarom hebben we een tijdlijn in 
dit spel. We kunnen (in gedachten) over onze tijdlijn lopen. We kunnen terug gaan naar 
het verleden en herinneringen ophalen. Vanuit het verleden kunnen we naar het heden 
kijken. Hoe ziet mijn innerlijk kind (jongere zelf) mij in het heden? We kunnen ook naar de 
toekomst gaan en daar verwachtingen en resultaten ervaren. Ook vanuit de toekomst
kunnen we naar het  heden kijken. Hoe kijk ik als ervaren senior (mijn oudere zelf) terug 
op het heden. Veranderen van tijdperspectief is een vorm van herkaderen.

Doel Check 
Over de gewenste situatie kunnen we veel zeggen. Het is dat wat we willen bereiken, dat 
wat we nastreven. De Doel Check zoemt verder in op de GS en valt uiteen in 3 kaartjes: de 
doelvormvoorwaarden (waaraan dient een goed doel te voldoen?), de Outcome Sequitor 
(het doel achter het doel, de achterliggende waarden) en het As-if Model (doe eens alsof 
je er al bent, stap eens in dat toekomstige doel).
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Hoe leg je het spel op 
de grond neer?

OMGEVING

2 FILTERS

1 WAARNEMING

5 GEDRAG

4 STEMMING
FYSIOLOGIE

3 INTERNE
REPRESENTATIE

GEDRAG

CAPACITEITEN

TOEKOMST

VERLEDEN

DEEL YMETA

DEEL XANDER

WAARDEN
OVERTUIGINGEN

IDENTITEIT

SPIRITUALITEIT

DOELVORM 
VOORWAARDEN

OUTCOME
SEQUITOR

AS-IF-MODEL

GEWENSTE 
SITUATIE

DOEL CHECK

HULPBRONNEN HINDERNISSEN

NEUROLISCHE NIVEAUS COMMUNICATIEMODEL

HUIDIGE 
SITUATIE

ZELF

HEDEN

IK
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Hoe speel je het spel?
Het spel kent 4 rollen: 

• de coach: die coacht
• de coachee: die wordt gecoacht
• de observator: die feedback geeft
• de meta: de coach van de coach 

Je kunt het spel op drie manieren spelen. Het verschil zit ‘m in het doel waarmee je speelt.  
Die drie manieren zullen we hier uitleggen:

1. De lerende vorm: leren van NLP

Doel
Als je het speelveld uitgelegd hebt (zie plattegrond) en je kiest voor deze lerende vorm 
dan spreek je eerst de rollen af. Het doel van de lerende vorm is: NLP leren toepassen en 
hanteren. Je oefent en leert dus met elkaar. Hierbij staat vooral het leren van de coach 
centraal en daaraan is de vraag of het probleem van de coachee ondergeschikt. Zorg er 
uiteraard wel voor dat elke handeling ecologisch voor de coachee blijft!

Aantal spelers
Speel je met een 2-tal dan is er een COACH en een COACHEE. Spreek dan af wie (eerst) 
coach en wie coachee is. Natuurlijk kun je na verloop van tijd de rollen wisselen. Speel je 
met 3 personen dan is er een OBSERVATOR bij. Deze persoon houdt de coachkaarten bij 
zich als uitgangspunt voor zijn/haar feedback. Je kunt ook met 4 personen spelen. Dan 
komt er een META bij. Deze meta is eigenlijk de coach van de coach en beheert de op-
drachtkaartjes en geeft de coach opdrachten.
Coachee: jij brengt een vraag of probleem in, waar de coach mee aan de slag gaat.
Coach: je gaat werken met de vraag van de coachee. Als er een META is dan zal die
persoon jou opdrachten geven, zonder meta pak je opdrachten van de stapel. 
Observator: je neemt waar wat de coach doet, roept om een ‘time-out’ en geeft aan de 
hand van de coachkaarten feedback. Je geeft samen met de meta telkens weer een nieuwe 
opdracht aan de coach. Dan kunnen we nu gaan spelen.

Speluitleg
A. De coachee brengt een vraag of probleem in.
De coach gaat ermee aan de slag en begint eerst met het coachmodel. Laat je
coachee letterlijk over de vier posities van het coachmodel lopen en stel de bijbeho-
rende vragen. Op deze manier krijg je als coach inzicht in de vraag van de coachee. 
B. Daarna kun je als coach een keuze maken: je kunt nu rechtstreeks naar de NLP
modellen gaan om specifieker informatie te verzamelen. Hanteer dit optioneel en 
maak je keuze. Ook hier laat de coach de coachee weer op de kaartjes staan of over de 
kaartjes lopen.
Laat de coachee over de neurologische niveaus lopen om de vraag te verduidelijken.
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Laat de coachee het NLP communicatiemodel teruglopen om te ontdekken hoe het 
gedrag van de coachee tot stand komt.
Laat de coachee de waarnemingsposities innemen en zichzelf feedback geven.
Check of er delen zijn en laat de coachee met die delen communiceren.
Benut de tijdlijn en ga met de coachee naar het verleden en de toekomst.
Verfijn de gewenste situatie aan de hand van de Doel Check kaartjes.
C. De coach kan ook de modellen, genoemd onder B overslaan en meteen een           
opdrachtkaartje van een van de stapels nemen en die techniek uitvoeren. Laat je ver-
rassen door de opdrachten van het spel. Je komt dan vanzelf ook weer op een van de 
modellen terecht. De meeste opdrachtkaartjes worden uitgevoerd bij de modellen. Je 
kunt uiteraard meerdere opdrachtkaartjes achter elkaar kiezen en uitvoeren. Je kunt je 
lol op.
D. Als er een META in het spel is dan kan de meta de opdrachtkaartjes beheren en op 
grond van eigen inzicht de coach een opdracht geven (zo makkelijk of moeilijk als je 
wenst). De meta stuurt dan de coachroute van de coach. Kies vooral die opdracht waar-
mee je de coach helpt om te leren.
E. De observator neemt waar wat de coach doet en heeft de coachkaarten bij zich. De 
observator kan een paar keer een ‘time’-out’ houden en de coach feedback geven aan 
de hand van de coachkaarten. De coach kan ook zelf door de coachkaartjes lopen en 
zichzelf feedback geven.
F. De spelronde stopt na een vooraf afgesproken tijd of wanneer coach of coachee het 
willen afronden.

Begin ‘gewoon’ te spelen en je gaat ontdekken hoe je het coachmodel, de modelkaarten, 
de opdrachtkaarten en de coachkaarten kunt hanteren. Overleg met elkaar en ontdek de 
toepassingen van de lerende vorm.

2. De spelende vorm: spelen met NLP

Doel
Deze spelende vorm lijkt veel op de lerende vorm, maar nu gaat de observator (en eventu-
eel meta) de coach uitdagen om meer te gaan spelen met de technieken en modellen. Het 
doel is nu niet NLP leren, maar met NLP gaan spelen en dus onbewust bekwaam worden in 
het toepassen van de vormen. De observator en eventueel meta gaan de coach uitdagen 
om flexibel te worden en te gaan spelen met NLP. Hierbij staat vooral het leren spelen van 
de coach centraal en daaraan is de vraag of het probleem van de coachee ondergeschikt. 
Zorg er uiteraard wel voor dat elke handeling ecologisch voor de coachee blijft!

Aantal spelers
Speel je met een 2-tal dan is er hier ook weer een COACH en een COACHEE. Spreek dan af 
wie (eerst) coach en wie coachee is. Natuurlijk kun je na verloop van tijd de rollen
wisselen. Speel je met 3 personen dan is er een OBSERVATOR bij. Deze persoon houdt de 
coachkaarten bij zich als uitgangspunt voor zijn/haar feedback. Je kunt ook met 4 perso-
nen spelen. Dan komt er een META bij. Deze meta is eigenlijk de coach van de coach en 
beheert de opdrachtkaartjes en geeft de coach opdrachten. De meta en observator over-
leggen telkens over de nieuwe opdracht voor de coach. De observator bewaakt het proces 
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van de coach en de meta kiest opdrachten voor de coach.
Coachee: jij brengt een vraag of probleem in, waar de coach mee aan de slag gaat.
Coach: je gaat werken met de vraag van de coachee en je wordt daarbij gestuurd door 
de observator en/of meta. Als er een META is dan zal die persoon jou opdrachten geven, 
zonder meta heeft de observator ook de meta-rol. 
Observator: je neemt waar wat de coach doet, roept om een ‘time-out’ en geeft aan de 
hand van de coachkaarten feedback. Je geeft samen met de meta telkens weer een nieuwe 
opdracht aan de coach. 

Speluitleg
A. De coachee brengt een vraag of probleem in.
De coach gaat aan ermee aan de slag en begint eerst met het coachmodel. Laat je coa-
chee letterlijk over de vier posities van het coachmodel lopen en stel de bijbehorende 
vragen. Op deze manier krijg je als coach inzicht in de vraag van de coachee. 
B. Daarna kun je als coach een keuze maken: je kunt nu rechtstreeks naar de NLP
modellen gaan om specifieker informatie te verzamelen. Hanteer dit optioneel en 
maak je keuze. Ook hier laat de coach de coachee weer op de kaartjes staan of over de 
kaartjes lopen. Zie de uitleg onder B bij de lerende vorm. Laat je telkens leiden door de 
vraag van de coachee.
C. De coach kan ook de modellen, genoemd onder B overslaan en meteen een 
opdrachtkaartje kiezen en die techniek uitvoeren. Kies die kaart die de coachee nodig 
heeft. Je komt dan vanzelf ook weer bij een van de modellen terecht. 
D. De observator neemt waar wat de coach doet en heeft de coachkaarten bij zich. De 
observator kan een paar keer een ‘time’-out’ houden en de coach feedback geven aan 
de hand van de coachkaarten. De coach kan ook zelf door de coachkaartjes lopen en 
zichzelf feedback geven.
E. Als er een META in het spel is dan kan de meta de opdrachtkaartjes beheren en op 
grond van eigen inzicht de coach een opdracht geven (zo makkelijk of moeilijk als je 
wenst). De meta stuurt dan de coachroute van de coach. Kies vooral die opdracht waar-
mee de coach de coachee optimaal dient. Dat is telkens de centrale vraag: wat heeft de 
coachee nodig en hoe kan de coach uitgedaagd worden om er mee te gaan spelen?
F. De spelronde stopt na een vooraf afgesproken tijd of wanneer coach of coachee het 
willen afronden.

3. De coachende vorm: coachen met NLP

Doel
De coachende vorm is een stuk serieuzer dan de spelende vorm. Nu staat de vraag van de 
coachee centraal. Het spel wordt nu gebruikt om een vraag of probleem aan te pakken.
De coach staat in dienst van de coachee. Dat geldt ook voor de observator en de eventu-
ele meta. Leren van en spelen met NLP zijn ondergeschikt aan de vraag van de coachee. 
De coach heeft het hele veld tot zijn beschikking en kan opdrachtkaarten kiezen die de 
coachee dichter bij het antwoord van zijn vraag brengen. Het is dus een coachsessie maar 
nu aan de hand van het spel.
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Aantal spelers
Werk je met een 2-tal dan is er hier ook weer een COACH en een COACHEE. Werk je met 3 
personen dan is er een OBSERVATOR bij. Je kunt ook met 4 personen spelen. Dan komt er 
een META bij. Deze meta is eigenlijk de coach van de coach en beheert de opdrachtkaart-
jes en geeft de coach opdrachten. Check de aanwezigheid van de observartor en meta bij 
de coachee. Is het goed dat er een observator en meta bij is? De observator geeft feedback 
aan de coach en de meta kiest opdrachten voor de coach. De feedback en de opdrachten 
staan in dienst van (de vraag van) de coachee.
Coachee: jij brengt een vraag of probleem in, waar de coach mee aan de slag gaat.
Coach: je gaat werken met de vraag van de coachee en je wordt daarbij ook gestuurd door 
de vraag van de coachee. 
Observator: je neemt waar wat de coach doet, vraagt om een ‘time-out’ en geeft aan de 
hand van deze ‘time-out’ feedback. Je geeft samen met de meta feedback en opdrachten 
aan de coach.

Speluitleg
A. De coachee brengt een vraag of probleem in.
De coach gaat aan ermee aan de slag en begint eerst met het coachmodel. Laat
je coachee letterlijk over de vier posities van het coachmodel lopen en stel de bijbeho-
rende vragen. Op deze manier krijg je als coach inzicht in de vraag van de coachee. 
B. Daarna geeft de coach zich over aan de observator en/of meta. Zij geven de coach 
opdrachten. Je kunt de coach vragen om met de coachee naar de modelkaarten te 
gaan en een techniek uit te voeren (bijv. de neurologische niveaus of waarnemings-
posities). Je kunt ook de opdrachtkaarten doornemen en de coach (afhankelijk wat er 
speelt) een opdrachtkaart geven. De vraag van de coachee blijft leidend. 
C. De observator neemt waar wat de coach doet en heeft de coachkaarten bij zich. De 
observator kan een paar keer een ‘time’-out’ houden en de coach feedback geven aan 
de hand van de coachkaarten. De coach kan ook zelf door de coachkaartjes lopen en 
zichzelf feedback geven.
D. Als er een META in het spel is dan kan de meta de opdrachtkaartjes beheren en op 
grond van eigen inzicht de coach een opdracht geven (zo makkelijk of moeilijk als je 
wenst). De meta stuurt dan de coachroute van de coach. Kies vooral die opdracht
waarmee je de coach helpt om te leren. De observator heeft dan meer tijd om het 
proces van de coach te volgen terwijl de meta een nieuwe opdracht zoekt.
Observator en meta houden voortdurend contact met elkaar. Ze houden steeds de 
vraag van de coachee als uitgangspunt voor ogen.
E. De spelronde stopt na een vooraf afgesproken tijd of wanneer coach of coachee
het willen afronden.

De website nlpspel.nl
De website geeft je meer uitleg over de technieken en modellen.

Niet alle NLP opleidingen hanteren dezelfde begrippen en technieken.
Je vind tips, een begrippenlijst en de uitwerking van technieken.



Vidarte
Wil je meer lezen over coachen met NLP?

Het boek: De NLP coach als inspirator, geschreven door Peter Dalmeijer en Paul Lenferink, 
wordt uitgegeven door Vidarte en is te bestellen via de website (www.vidarte.nl).

Wil je meer weten over de opleidingen van Vidarte?

Ga dan naar de website: www.vidarte.nl
Vidarte… La Vida en El Arte, het leven en de kunst. De Kunst van het Leven! In een flow
komen waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Omdat je vooral doet wat het beste voor je is. 
Zodat je vanzelf ook het beste kunt geven. Je kunt het allemaal leren en je eigen maken.
Door de combinatie van NLP en Systemisch werk en een ervaring van bijna 20 jaar hebben 
al onze opleidingen en trainingen een professioneel en persoonlijk karakter. Meesterschap 
in het ambacht en passie voor ons vak kenmerkt de aanpak van Vidarte.

Vidarte biedt de volgende opleidingen aan:
• NLP Practitioner
• NLP Master Practitioner
• NLP Trainer
• NLP Technician
• Familie Opstellingen
• Organisatie Opstellingen
• Systemisch Coachen (NLP, systemisch werk en karakterstructuren)
• TOP training (trainen, opleiden en presenteren)
• In-company trainingen voor teams, managers en professionals

www.vidarte.nl 
www.nlpspel.nl


