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In de natuur zien we bijzondere dingen 

gebeuren. Zoals een rups dit zich ontpopt 

tot een vlinder. Het groeien en bloeien 

gaat van nature. Bijzondere vermogens 

zou je kunnen zeggen, die inherent zijn 

aan de rups in dit geval.

Als mens hebben we ook een bijzonder 

vermogen dat ons onderscheidt (voor zo-

ver we weten) van al het andere dat leeft: 

ons bewustzijn. En dit bewustzijn kunnen 

we gebruiken om transitie bewust aan te 

sturen.

Door: 
Anneke Durlinger

Een kickstart 
voor transformatie!

De NLP-vormvoorwaarden 
voor doelen:  
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De laatste twee vormvoorwaarden 

gebruik je om deze gewenste state te 

(be)leven.

Is het positief taalkundig geformu-

leerd? Weten wat je niet wilt, sluit 

een richting af en 

laat tegelijkertijd 

nog veel richtin-

gen open. Positief 

taalkundige for-

mulering leidt tot 

een representatie 

van het doel. 

Dus niet: Ik wil 

niet onzeker zijn 

bij het acquisitiegesprek.

Wel: Ik wil vanuit zelfvertrouwen het 

acquisitiegesprek voeren.

Als je doel afhangt van de acties van 

anderen, rest jou niets anders dan 

afwachten, hopen en bid-

den. Neem het heft in eigen 

handen en vraag je af: wat 

ligt binnen mijn controle. 

Het gaat daarbij dus vooral 

om de realiseerbaarheid. 

De NLP-vooronderstellin-

gen ‘Wat de een kan, kan 

de ander leren’ en ‘Ieder 

heeft de hulpbronnen voor positieve 

verandering’ zijn hierbij ondersteu-

nende werkovertuigingen. Formu-

leer het doel zo dat jij de touwtjes in 

handen hebt. 

Dus niet: Ik wil dat mensen me 

goedgezind zijn.

Wel: Ik wil mensen met respect be-

handelen.

Realiseerbaarheid onderscheidt 

zich van realistisch. Je zou kunnen 

zeggen dat het woord realistisch is 

opgebouwd uit realiseerbaar en kri-

tisch. Het kritische element komt bij 

de vormvoorwaarde ecologie-check 

aan bod.

NLP en Transitie

In NLP is een van de essenties dat het 

brein een doel nodig heeft. Zonder 

doel blijven zaken zoals ze zijn of toch 

niet?

Bekend is de uitspraak: Als je doet 

wat je altijd deed, krijg je wat je altijd 

kreeg. Toch kun je hier je twijfels 

bij hebben. Dat heeft 2020 ons wel 

geleerd. Vóór het Corona-virus wa-

ren handen schudden en nabijheid 

tekenen van respect en verbinding. 

Inmiddels wordt handen schudden 

niet meer gewaardeerd (althans door 

velen) omdat het tot een ander, onge-

wenst resultaat kan leiden.

De uitspraak klopt dan alleen in een 

wereld die hetzelfde blijft, en vooral 

zinvol bij het reflecteren op de relatie 

tussen wat jij doet en het resultaat 

wat je daarmee boekt. Het is daarbij 

goed om voor jezelf na te gaan welk 

resultaat je wilt boeken. 

Binnen het bedrijfsleven wordt 

SMART gebruikt om het gewenste 

resultaat in kaart te brengen: Speci-

fiek, Meetbaar, Acceptabel, Realis-

tisch, Tijdgebonden.

De vormvoorwaarden van NLP rich-

ten zich op het gedrag (inclusief den-

ken en voelen) dat voorwaardelijk is 

om het beoogde resultaat te behalen. 

Een essentieel verschil.

De NLP-vormvoorwaarden zijn 

daarbij een houvast en ook basaal 

belangrijk bij het realiseren van het 

doel/resultaat.

1.   Positief taalkundig geformuleerd

2.  Eigen controle

3.  Context duidelijk

4.  Meetbaar

5.  Ecologisch verantwoord

Deze vijf vormvoorwaarden richten 

zich op de doeltoestand, de gewenste 

state om het resultaat te bereiken;

De eerste drie vormvoorwaarden 

gebruik je om deze gewenste state te 

formuleren. 



22 I N Z I C H T No 7 5  |  Vo o r j a a r  2 0 2 1

Het definiëren van de 

context, met wie, waar, 

wanneer, in welke situatie 

met name, bevordert de 

concreetheid en daarmee 

ook de haalbaarheid.

Dus niet: Ik wil dit altijd en 

overal.

Wel: Ik wil vanuit zelfver-

trouwen aanstaande maandag om 

10.00 uur met ..... en ..... een acquisi-

tiegesprek voeren en hen met respect 

behandelen.

Vervolgens wordt het tijd om deze 

gewenste state leven in te blazen. 

Hierbij zijn de twee andere vorm-

voorwaarden wezenlijk en doorslag-

gevend, namelijk de Meetbaarheid 

en de Ecologie-check. Deze spelen 

zich op een subtiel niveau af. Het 

gaat daarbij namelijk niet zozeer om 

de activiteiten die gedaan moeten 

worden, maar om de state van waar-

uit die activiteit gedaan wordt. In 

bovengenoemde voorbeeld: vanuit 

zelfvertrouwen en met respect.

De meetbaarheid heeft dus geen 

betrekking op het resultaat, zoals 

bij het eerder genoemde model van 

SMART.

De meetbaarheid heeft wel   be-

trekking op de gewenste state: het 

denken, het voelen, het gedrag en de 

overtuiging die dit ondersteunen en 

de waarde die het realiseren van het 

doel oplevert. ¹

De subjectieve ervaring ligt ten 

grondslag aan het boeken van re-

sultaten. Daarbij richt je allereerst je 

aandacht op het externe gedrag. Je 

regisseert dan als het ware je eigen 

gedrag van de gewenste state. In het 

voorbeeld is dit de state die geken-

merkt wordt door zelfvertrouwen en 

met respect handelen.

Dus niet zozeer aandacht voor de 

inhoud van wat je zegt, maar vooral 

voor de houding, gelaatsexpressie, de 

gebaren en toon waarop je spreekt. 

Maar wel een rechte houding, met 

lage ademhaling, gebaren die rustig 

en duidelijk de woorden onder-

steunen en de aandacht (ogen) naar 

buiten gericht. Ontspannen gezicht 

met glimlach om de mond. Duidelij-

ke stem in wat inhoudelijk gezegd of 

gevraagd wordt.

Als imaginaire 

voorbereiding 

op de toekom-

stige situatie ga 

je vervolgens dit 

gedrag doen en 

ontdekken/fan-

taseren/creëren  

welke gedachte (in 

de vorm van beeld 

en/of geluid) en 

gevoel dit gedrag 

ondersteunen. Je 

gaat bepalen welke overtuiging dit 

voelen, denken en gedrag bevordert. 

Het beseffen van de waarde van deze 

gewenste state vergroot dan ook de 

intrinsieke motivatie.

Dus bijvoorbeeld niet: een beoorde-

ling van het gevoel: ‘het voelt goed’. 

Wel: een typering van het gevoel, dat 

kenmerkend is voor zelfvertrouwen 

en respect. Zoals, ‘Ik voel ruimte en 

rust in mijn hele lijf, een gevoel van 

zekerheid in mijn buik: stilstaand, 

lichte energie. Er is ruimte in mijn 
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hoofd. Mijn overtuiging: Ik weet 

waar ik over praat. Ik voel warmte in 

mijn hart die uitstraalt naar buiten. 

mijn aandacht gericht naar buiten: 

benieuwd naar de ander.’

Wat als laatste 

belangrijk is, is de 

ecologie-check.

Je gaat hierbij na of 

er nadelen verbon-

den zijn aan deze 

gewenste state. Je 

checkt daarbij of 

er een innerlijk be-

zwaar is. Past dit bij 

wie ik ben, bij mijn 

zingeving.

En ook:  brengt deze state nadelen 

met zich mee in het grote geheel en/

of op lange termijn?

Deze bezwaren of nadelen geven 

aan dat aan een waarde nog niet is 

voldaan. De actie die dan volgt, is het 

helder krijgen van deze waarde(n) 

en het incorporeren in de gewenste 

state.

Is dit voldoende om de resultaten 

te bereiken die je wenst? Dat zou 

kunnen. Echter om een bepaald 

resultaat te bewerkstelligen, zul je 

ook actie moeten ondernemen en 

daar dus ook bekwaam in moeten 

zijn, of het nu gaat om acquisitie, een 

vergadering voorzitten, presenteren 

of trainen. Of deze bekwaamheid 

voldoende uit de verf komt, kun je 

zelf beïnvloeden door de aandacht 

voor je gewenste state zoals hierbo-

ven beschreven. Hierin ben je zelf 

doelwit van de verandering. 

Het creëren en beleven van de 

gewenste state ligt aan de basis van 

transformatie.

Zo zet je de eerste stap in Being the 

change you want to see in the world² 

waarbij dus het beleven van de ver-

andering centraal staat.

De volgende stap is dan om na te 

gaan welke interne of externe obsta-

kels het activeren van de gewenste 

state in de weg kunnen staan en wel-

ke hulpbronnen of een van de vele 

NLP- interventies daarvoor ingezet 

kunnen worden.

De vraag “Wat wil je graag kun-

nen?” stuurt het brein van je ge-

sprekspartner in principe in de 

richting van een positief taalkundige 

formulering en binnen eigen contro-

le. Het is als start daarom de meest 

effectieve vraag die je kunt stellen.

Het is echter geen garantie dat je 

ook zo’n soort antwoord krijgt. Dat 

vraagt om alertheid, zodat je door 

kunt vragen.

Daarnaast verdient het aanbeve-

ling na te gaan wat voor jou in deze 

belangrijk is. Welke waarde wordt 

hierdoor bereikt? Of welk resultaat 

verwacht je hiermee te boeken? Dit 

geeft inzicht in waarom het doel be-

langrijk is en waar de huidige situatie 

dan wel state niet aan voldoet.

Het vergroot de motivatie om daad-

werkelijk in te zetten op de transfor-

matie. n

1.Model zoals gebruikt wordt binnen het IEP, instituut voor 

Eclectische Psychologie te Nijmegen.
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