
 

 

Wat is NLP? 

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methode waarmee het mogelijk is 

inzicht te krijgen in hoe iemand de wereld waarneemt, welke betekenis iemand 

daar aan geeft en waar dat vandaan komt. Met NLP ontdek je het 

wonderbaarlijke spel tussen het bewuste en het onderbewuste brein. Het maakt 

je duidelijk door welke filters jij de wereld waarneemt en hoe je daar in jouw 

communicatie uiting aan geeft.  

Neuro:  

We nemen de wereld waar door onze zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en 

proeven. Die waarneming gaat door een persoonlijk ‘filter’ en de informatie wordt 

gecodeerd en geordend tot een bepaald patroon. 

 

Linguïstisch: 

De taal is een symbolische en verkorte weergave van onze innerlijke 

werkelijkheid, van een unieke eigen beleving van een gebeurtenis. De taal 

waarmee we uiting geven aan de betekenis van de informatie die we hebben 

ontvangen en gefilterd is zowel verbaal als non-verbaal en bestaat uit gevoelens, 

beelden, woorden of klanken. 

 

Programmeren: 

Zodra we betekenis hebben gegeven aan de informatie die we hebben 

ontvangen, wordt een programma opgestart dat als patroon opgeslagen is in ons 

onbewuste brein. Dit mondt uit in gedrag dat wordt aangestuurd vanuit een 

bepaalde gemoedstoestand, een spierspanning in ons lijf, een gedachte in ons 

bewuste brein.  

 

NLP bestudeert de structuur van de subjectieve ervaring, het is een middel tot 

bewustwording, tot inzicht en tot keuze voor verandering. NLP is een attitude, 

vertaald in een model met een reeks technieken. Richard Bandler en John 

Grinder zijn de grondleggers van NLP. Door het observeren van succesvolle 

therapeuten ontdekten ze taalpatronen die met elkaar overeen kwamen. Ze 

maakten die taalpatronen ‘leerbaar’, werden er zelf meester in en konden het 

geleerde overdragen aan anderen. Samen met andere vooraanstaande NLP-ers 

definieerden zij in het boek Neuro-Linguistic Programming Volume 1: the study 

of the structure of subjective experience uit 1979 als volgt: 

 

‘NLP staat voor het elementaire proces dat door alle mensen gebruikt wordt om 

gedrag te coderen, over te brengen, te gidsen en te modificeren.’ 

 

In andere woorden: Ieders model van de wereld is een persoonlijk bouwwerk, 

waarin en van waaruit we leven. Dat bouwwerk is ontstaan door de 

oorspronkelijke informatie vanuit de systemische bedding, met overtuigingen die 

daar bij horen en ook verwachtingen ontstaan uit voorgaande ervaringen. NLP 

geeft inzicht in de manier waarop ervaringen ontstaan, hoe je kunt leren uit de  



 

 

 

 

ervaringen en hoe je nieuwe keuzes kan maken voor verdere groei en 

ontwikkeling. Het bouwwerk is voortdurend in renovatie. Met NLP word je de 

architect van je eigen leven. 

 

Behalve een attitude, een model en een reeks technieken, is NLP vooral een 

ontdekkingsreis, een verruiming van jouw keuzemogelijkheden. Het is een 

verdieping in je persoonlijk groei en ontwikkeling. Je gaat meer begrijpen over 

jezelf en daarmee over anderen. Jouw omgeving is jouw spiegel, als je daarin 

kijkt ontdek je een wereld van mogelijkheden.  

 

 

 

 


