
  

Rapport: De klik-factor 
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“Om effectief te communiceren, moeten we ons realiseren 
dat we allemaal verschillen in de manier waarop we de 
wereld waarnemen en dit begrip gebruiken als gids voor 

onze communicatie met anderen. “ 
~ Tony Robbins ~ 



Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je had direct een klik 
met iemand en je kon uren praten over allerlei verschillende 
onderwerpen.  
Of dat je iemand ontmoette waar je totaal niet mee door één 
deur kon, waar de communicatie heel stroef liep en je het liefst 
weg wilde uit de situatie.  

Voelde je een klik? Deze “klik”, deze overeenstemming, 
noemen we rapport. Maar wat als je geen klik hebt? De 
makkelijkste manier is natuurlijk om die ander voortaan te 
vermijden, maar dat is vaak niet mogelijk. Hoe fijn zou het zijn 
als jij in staat bent om gewoon met iedereen een goed gesprek 
te hebben? 

We gaan hier dieper op in: 

•  Wat is rapport?  

•  Hoe maak je rapport?  

•  Oefeningen  
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Inleiding 



¤  Basis voor goede communicatie is contact met elkaar. In 
NLP heet dit rapport, oftewel overeenstemming. 
Uitgesproken op z’n frans als rappoor. 

¤  Je hebt een ‘klik’ als de communicatie soepel verloopt. Bij 
iemand met wie je klikt: 

¤  Ben je graag in de buurt 

¤  Wil je graag meer mee communiceren 

¤  Voelt je je begrepen 

¤  Heb je het idee dat je het met elkaar eens bent 

¤  Heb je aan een half woord genoeg om te weten 
waarover het gaat 

¤  NLP gaat er vanuit dat communicatie altijd uit tenminste 2 
personen bestaat: zender en ontvanger. In een ‘goed’ 
gesprek wissel je automatisch tussen deze twee posities 
heen & weer, zonder dat je het merkt. 

¤  In NLP spreken we niet alleen van rapport tussen 2 mensen, 
maar ook tussen een persoon en groep of zelfs van 2 
gedeelten van dezelfde persoon. 

¤  Rapport maken is een onbewust proces.  

¤  In het dagelijkse leven ontstaat rapport spontaan, 
doorgaans zonder dat iemand eraan werkt. Mensen zijn 
zich doorgaans niet van bewust dat er rapport ontstaat. 

¤  NLP gaat dit ontrafelen en maak ons bewust wat we 
onbewust doen. 
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Wat is rapport? 



¤  Ultiem: Als je staat voor volledige acceptatie van de ander, 
is rapport maken op het niveau van gedrag niet meer 
nodig. Dan heb je automatisch rapport. 

¤  Wanneer ben je het makkelijkst in staat om rapport te 
maken met de ander of anderen? 

¤  Als je in rapport bent met jezelf! 

¤  Communiceer je vanuit balans of disbalans? 

¤  Heb je respect en waardering voor jezelf? 

¤  En rapport met anderen maakt praktisch iedere taak 
eenvoudiger, gemakkelijker, uitvoerbaar en prettiger. 

¤  Ken je cliché: Uitersten trekken elkaar aan? Zit kern van 
waarheid in: Als mensen genoeg met elkaar gemeen 
hebben, voegen de verschillen iets van opwinding toe. 
Maar je kunt je ook afvragen: met wie je tijd wilt besteden? 
Zoek je iemand die het in alles oneens met je is, andere 
interesses heeft, die wil slapen als jij wilt spelen en 
omgekeerd? Vast niet. Je wilt met mensen omgaan die zijn 
zoals jij en tegelijk uniek zijn. 

¤  Verenigingen, clubs, sporters komen bij elkaar omdat ze iets 
gemeenschappelijks hebben en dat creëert rapport. Ga je 
wel eens naar een vereniging? Ontstaat daar niet 
onmiddellijk een band tussen mensen die elkaar nog nooit 
eerder hebben gezien?  
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Wat is rapport? 



¤  Als we zeggen dat mensen verschillen? Bedoelen we dan in 
feite de manieren waarop ze niet hetzelfde zijn allerlei 
problemen veroorzaken? Onrust kan ontstaan uit een grote 
hoeveelheid verschillen. Harmonie lijkt te resulteren uit 
gelijkenis en gelijkheid. Je hebt de keuze om van onenigheid 
naar harmonie te gaan door je in plaats op de verschillen op 
de overeenkomsten te richten. De eerste stap naar echte 
communicatie is het leren vertalen van jouw wereldmodel in 
dat van iemand anders. Wat je daartoe in staat stelt, zijn 
rapportvaardigheden.  

¤  Enkele omschrijvingen 

¤  Net al even genoemd, rapport is een klik hebben met elkaar 

¤  Rapport is connectie: De energie die is gecreëerd tussen 
mensen als ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden.  

¤  Rapport is kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. Er is 
een veilige omgeving en vertrouwen. 

¤  Rapport is een staat van onbewuste ontvankelijkheid. Dit is 
een staat waarin de ander non-verbaal en onbewust op jou 
reageert, waardoor er minder inmenging is van het bewuste 
verstand.  

¤  Rapport met jezelf: Als je congruent bent, dus wanneer je 
gedachten, gevoelens en gedrag synchroon zijn met elkaar. 
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Wat is rapport? 



¤  Als je ‘klikt’: 

¤  Ga je positief over de ander denken 

¤  Sta je open voor wat deze persoon te zeggen heeft 

¤  Ga je ervan uit dat hij/zij het beste met je voor heeft 

¤  Ontstaat er wederzijds vertrouwen 

¤  Wanneer het ‘klikt’ tussen 2 mensen kun je dit waarnemen: 

¤  Gelijkheid op het vlak van : 

¤  Lichaamshouding 

¤  Stemvolume en toon 

¤  Spreken ‘dezelfde’ taal 

¤  Wanneer communicatie niet bijzonder goed is: 

¤  Minder gelijkheid 

¤  Verschil in houding en stemgebruik 

¤  Mensen draaien van elkaar weg 

¤  Weinig of geen oogcontact 

¤  Als de een werkelijk geen contact wil: 

¤  Duidelijk te horen aan volume, tempo en tonaliteit van 
de stem 
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Wat kun je waarnemen? 



 

Begin jaren 70 Albert Mehrabian onderzoek gedaan naar 
effecten van communicatie: 

¤  Stemgebruik (38%): 

¤  Toon (hoogte) 

¤  Tempo (snelheid) 

¤  Ritme  (kwaliteit) 

¤  Volume (geluidssterkte) 

¤  Woorden (7%): 

¤  Predikaten 

¤  Steutelwoorden/stopwoorden 

¤  Omvang van de informatie 

¤  Eenheden (chunken) 

¤  Fysiologie (55%): 

¤  Lichaamshouding 

¤  Gebaren (handbewegingen) 

¤  Gezichtsexpressie (oogbewegingen) 

¤  Ademhaling 
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Hoe maak je contact? 

Communicatie 

Stemgebruik 

Woorden 

Fysiologie 



 

¤  Stemgebruik (38%), Woorden (7%), Fysiologie (55%) 

¤  7% woorden > inhoudsniveau 

¤  Wat zeggen we? 

¤  Waar praten we over? 

¤  Wat is de inhoud 

¤  93% non-verbaal > relatieniveau.  

¤  Hoe communiceren we met elkaar? 

¤  Hoe gebruiken we onze stem en ons lichaam? 

¤  Vanuit welke relatie komen we tot elkaar? 

¤  Als je dus werkelijk een relatie met de ander aangaat, dit 
ook in je stem en fysiologie waarneembaar is. 
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Communicatie 

Stemgebruik 

Woorden 

Fysiologie 

Hoe maak je contact? 



¤  Spiegelneuronen zijn neuronen/hersencellen die actief 
worden wanneer je waarneemt wat iemand anders doet, 
en geven er betekenis aan: wat voelt de ander? 

¤  Je bent uitgerust om de hele tijd waar te nemen wat een 
ander voelt. Is de ander chagrijnig? Blij? 

¤  Je bent gebouwd om aan te voelen of een ander je leuk 
vindt of een klap wil geven. 

¤  Spiegelneuronen zijn geboorte al wel aangelegd, maar 
ontwikkelen zich in contact met de ander.  
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Spiegelneuronen 



¤  Rapport is spiegelen en afstemmen op de ander om de 
kans te vergroten een goed contact tot stand te brengen, 
je boodschap op een juiste manier over te brengen. 

¤  Het is de kunst om het model van de wereld van de ander 
te erkennen, zonder een oordeel te vellen. Dit model van 
de wereld met respect te benaderen en van daaruit te 
communiceren. 

¤  Rapport is …. Door de ander ervaren als gevoel begrepen te 
worden zonder beoordeeld te worden.  

¤  Het is een fundamentele grondhouding. In essentie dat je 
vanuit liefde en betrokkenheid werkelijk geïnteresseerd bent 
in de ander. 
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Wat kun je met rapport? 



¤  Rapport is een onbewust proces en ontstaat natuurlijkerwijs 
als mensen samen tijd doorbrengen om elkaar te leren 
kennen en waarderen 

¤  Rapport kan ook bewust tot stand worden gebracht door: 

¤  Spiegelen (mirroring) 

¤  Overeenstemmen (matching) 

¤  Als we het over NLP-term rapport hebben: 

¤  Goede verstandhouding met iemand 

¤  Goed overweg kunnen met iemand 

¤  Net alsof we iemand al jaren kennen 

¤  Meeste communicatie vindt plaats buiten ons bewustzijn. 

¤  Hoe kun je de klik met de ander maken? 

¤  Contact maken doe je met alles wat je in je hebt. 
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Hoe brengen we rapport tot stand? 



Basis voor goede communicatie is contact met elkaar. In NLP 
heet dit rapport, oftewel overeenstemming. Uitgesproken op z’n 
frans als rappoor. 

¤  Hoe weet je dat je rapport hebt? Let op oa: 
¤  Fysiologie 
¤  Stem 
¤  Woorden 

¤  Je gaat afstemmen op de golflengte van de ander. De 
golflengte (representatiesystemen) kun je waarnemen bij 
de ander door te kijken, luisteren, voelen.  
¤  Visueel iemand? Dan ga je ook rechtop zitten, adem 

bovenin je longen en doe enthousiast. Gedraag je op 

eenzelfde manier als zij doen. 
¤  Auditief sterk? Zorg dan dat je een beetje afremt, 

verander je stemtoon en luister, luister echt! 
¤  Kinesthetisch? Rem dan helemaal af. Praat over 

gevoelens, verander je stemtoon en zorg dat je een 
gevoel krijgt voor wat ze willen vertellen 
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Hoe werkt het? 



¤  Fysiek kopiëren of spiegelen van de fysiologie van de 
ander. Dit gaat om: 

¤  Lichaamshouding, zoals de kanteling van iemands 
hoofd 

¤  Gezichtsuitdrukkingen, bijvoorbeeld een kind die iets 
stiekem heeft gedaan 

¤  Handbewegingen, gebaren. Maakt iemand grote of 
kleine gebaren? Of helemaal niet? 

¤  Positie en beweging van de benen 

¤  Lichaamstaal en energieniveau 

¤  Beweging en knipperen van de ogen zorgt dat beide 
lichamen op onbewust niveau doorgeven: He, hij/zij lijkt 
op mij. Het neurologische systeem is niet in staat te 
ontkennen. 

¤  Ook kun je iemand ademhaling overnemen door in 
exact hetzelfde ritme te ademen. Dit kun je 
waarnemen in de borst/buik.  

¤  Stemgebruik  

¤  Het spreektempo: snel of langzaam 

¤  Volume 

¤  Ritme: regelmatig of onregelmatig, aantal pauzes, 
langdurige of korte pauzes 

¤  De toon, eentonig of meertonig 

¤  Klankkleur 

¤  Accent of dialect 

¤  Markeringen of klemtonen 
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Hoe werkt het? 



¤  Woordgebruik 

¤  Gebruik de zintuiglijke voorkeur van de ander in jouw taal. 
Gebruik predikaten. In ieder systeem gebruikt men andere 
woorden. 

¤  Je kunt ook overeenstemming tot stand brengen in de 
omvang van de informatie eenheden.  
¤  Grote lijnen > geen behoefte aan details 
¤  Iemand gedetailleerd denkt, dat te weinig info met 

alleen grote lijnen.  

¤  Persoonlijke kernwoorden. Dit zijn woorden die men vaak  
herhaalt en/of nadruk legt op die woorden. Voorbeeld: 
Iemand gebruikt de woorden super en energie: Weet je , is 
het niet interessant dat wanneer je iemand ontmoet die je 
super veel energie geeft, dat dat je kan helpen? 

¤  Je kunt ook stopwoordjes overnemen. Misschien zeggen ze 
wel vaak ‘uh’ of ‘eigenlijk’ of ‘en toen’ . Je kunt het 
meerdere keren in de zin gebruiken. Geef anderen gewoon 
hun woorden terug. 
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Hoe werkt het? 



¤  Hoe weet je dat je rapport hebt? Let op 

¤  De ogen, de spieren om de ogen, de onderste lip, de 
kleur van het gezicht, de handen en de ademhaling 

¤  Dit check je met Kalibreren: zintuiglijke scherpzinnigheid 
ontwikkelen die je in staat stelt om de respons van de 
ander op jouw communicatie te herkennen. 

¤  Reacties in eigen lichaam: tinteling in eigen lichaam, 
kleur in je eigen gezicht verandert. 

¤  Je kunt het ook testen. Dit bereik door een niet-matchende 
beweging te maken. Bijvoorbeeld eens goed diep 
ademhalen. Als het goed is, gaat de ander dan 
automatisch mee. Je test dus op onbewust niveau. 

¤  Wat als er geen afstemming, geen gelijkheid is? 

¤  Er zijn mensen die niet willen matchen, dat ze 
weglopen, onrust laten ontstaan en geen gesprek 
willen. 

¤  Niet-matchers hebben behoefte aan ruimte en het 
handigst is om met jouw fysiologie (naar achter gaan 
zitten) ruimte te geven. 

¤  Eigenlijk willen ze wel overeenstemming. In gesprek het 
beste tot stand brengen via ademhaling. Dit is in alle 
gevallen de meest subtiele en tevens de meest 
krachtige manier om rapport tot stand te brengen. 

¤  Waarom zou je willen mis-matchen? 
¤  Je zegt makkelijker nee  
¤  snel van irritante verkoper af.  
¤  In trein/vliegtuig naast iemand die niet stopt met praten 
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Hoe – Matchen en mis-matchen 



¤  Rapport waarnemen doordat mensen afwisselend volgend 
en dan weer leidend zijn.  

¤  Ja gaat verzitten en de ander gaat onbewust mee in 
de beweging. 

¤  De ander gaat zachter praten en vervolgens volg je 
automatisch door ook zachter te gaan praten. 

¤  Je bent dus in staat het gesprek te volgen en dan weer 
te leiden. 

¤  Een gesprek begint altijd vanuit rapport en dat uit zich altijd 
in het volgen van de ander. Dit volgen heet pacing.  

¤  Wanneer je de ander voldoende gepaced hebt ( 5 a 10 
min), blijkt dat je in staat bent ook de ander te gaan leiden. 
Dat is het teken van rapport. 

¤  Op dat moment ben je ook in staat om zelf het gesprek te 
gaan sturen. Dit heet leading. Dit kan alleen als er 
voldoende veiligheid en vertrouwen is opgebouwd.  

¤  Wordt rapport verbroken? 

¤  Er is onvoldoende afgestemd op de ander en door 
verkeerd woord/gebaar of verschil van inzicht is het 
vertrouwen (tijdelijk) weg 

¤  Men gaat op zoek naar overeenstemming om rapport te 
herstellen. 

¤  Rapport herstellen is: opnieuw beginnen met pacen en 
afstemmen op de ander. 
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Hoe – Pacing and Leading 
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