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NLP Communicatiemodel 
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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 ~ 



¤  We nemen de buitenwereld met onze zintuigen waar. Via 
een proces in onze hersenen worden deze zintuiglijke 
waarnemingen weer omgezet in externe gedragingen.  

¤  Dit proces van waarneming t/m gedrag wordt 
weergegeven in het NLP communicatiemodel. 

¤  Het communicatiemodel geeft inzicht in hoe wij met elkaar 
en anderen communiceren. 

¤  Het communicatiemodel laat je zien, dat alles wat we doen 
en alles wat we communiceren, resulteert in een 
gedachtenpatroon bij de ander.  

¤  Het model legt uit hoe we de informatie, die van buiten 
komt verwerken. Laat meerdere mensen dezelfde 
gebeurtenis meemaken en iedereen komt met zijn eigen 
verhaal. 

¤  We beïnvloeden elkaar continu. En over hoe meer 
mogelijkheden je beschikt, hoe meer flexibel je bent om op 
verschillende situaties te reageren.  

¤  Altijd met respect voor het wereldmodel van de ander. 
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Inleiding 
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VAKOG 

Communicatiemodel 

¤  Er vindt een (externe) gebeurtenis plaats. 

¤  Vervolgens doorloopt deze gebeurtenis onze interne 
procedures. 

1.  We filteren de informatie  

2.  We maken er een interne representatie van, jouw 
gedachtenpatroon ontstaat. 

3.  Deze interne representatie of voorstelling van de 
gebeurtenis (gedachte) gaat samen met een bepaalde 
fysiologie. 

4.  Het gedachtenpatroon zal in wisselwerking met jouw 
fysiologie de stemming bepalen. Oftewel jouw staat 
(=interne emotionele gemoedtoestand)  

5.  Jouw stemming stuurt je gedrag. 



¤  Het proces begint bij een prikkel en mondt uit in een 
bepaald gedrag. 

¤  Komt binnen via: 

¤  Zintuigen: ZIEN/HOREN/VOELEN/SMAAK/GEUR 

¤  Het wordt gefilterd en verwerkt. 

¤  ZINTUIGEN 

¤  Visueel:  

¤  Wat we zien of de manier waarop iemand ons aankijkt. 

¤  Auditief: 

¤  Geluiden, de woorden die we horen en de manier 
waarop deze woorden uitgesproken worden 

¤  Kinestetisch: 

¤  De externe gevoelens inclusief en aanraking van iets of 
iemand, de druk en de structuur 

¤  Gustatorisch: 

¤  Smaak 

¤  Olfactorisch: 

¤  Geur 
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Communicatiemodel - Zintuigen 
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Communicatiemodel - Zintuigen 

Wanneer ik met vakantie ga kan ik me daar al weken van 
tevoren op verheugen (denken).  

De vrijheid (gevoel) die een paar weken duurt is heerlijk 
(gevoel). Genieten (gevoel) van de warme zon (gevoel) als je 
lui op het strand ligt (gevoel).  

Even alleen het ruisen van de zee (geluid) of de schrille roep 
van een zeemeeuw (geluid) in plaats van een rinkelende 
telefoon (geluid) of het lawaai (geluid) van stad en snelweg 
(geluid). 

De veranderende kleur (zien) van de lucht (zien) gedurende de 
dag, van diepblauw in de ochtend met een schitterende zee 
(zien), naar een helblauwe lucht wanneer de zon bovenaan de 
hemel staat (zien), om met een oranje gloed (zien) in zee weg 
te zakken richting de avond. 

De zeelucht (geur) neem je mee aan tafel, wanneer je de 
heerlijke zachte smaak van vers gebakken vis kunt proeven 
(proeven). Ja, daar kan ik me al weken op verheugen 
(denken). 



¤  Psycholoog George Miller heeft aangetoond dat we in 
staat zijn per seconde 7 + 2 eenheden. Dus tussen de 5 en 9 
eenheden aan informatie bewust te verwerken. 

¤  Per seconde komen miljoenen eenheden aan 
informatieprikkels op ons af. Als we deze chaos aan 
informatie bewust zouden moeten waarnemen, raken we 
overweldig. Daarom filteren we deze  informatie door 
onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te 
generaliseren. 

¤  Filters: 

¤  Ten eerste vervormen we informatie. Bij voorkeur blijken 
mensen dingen te vervormen naar dingen die ze al 
kennen. Wat je meent waar te nemen, is vaak niet wat 
het werkelijk is. Zeg ik SPIN, dan zal iedereen dit op zijn 
eigen manier vervormen. 

¤  Het tweede filter is generaliseren. Op basis van enkele 
ervaringen trekken we globale conclusies, die we voor 
waar aannemen.  We proberen prikkels te bundelen en 
in een kader te zetten. Als je het over een docent hebt, 
is generalisatie. We weten nog niet wat hij doceert. 

¤  Het derde filter is weglaten. We moeten wel informatie 
weglaten, omdat we niet in staat zijn alles te verwerken. 
Wat je niet interesseert of op dat moment niet belangrijk 
voor je is, wordt niet bewust geregistreerd. 
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Communicatiemodel - Hoofdfilters 



Patroon Voorbeeld Uitdaging Toelichting 

Gedachtenlezen: 
Iemands 
gedachten kennen 

Hij heeft een hekel 
aan mij 

Hoe weet je dat hij 
een hekel aan je 
heeft? 

Vraag naar de bron 
van de informatie. 

Verloren 
Performatief: 
Waarde oordeel 
zonder de persoon 
die oordeelt te 
benoemen 

De koffie is slecht.  
<of> 
 
Het is verkeerd om 
onlogisch te zijn 

Wie zegt dat het 
slecht is? Volgens 
wie? 
Wie zegt dat het 
verkeerd is? 
Volgens wie? 

Ontdek de 
overtuiging. Haal 
de bron van 
informatie naar 
boven 

Oorzaak Gevolg: 
Waar de oorzaak 
buiten zichzelf 
wordt gezocht 

Jij maakt mij kwaad 
<of> 
 
Door hem voel ik 
me rot 

Wat maakt dat mijn 
gedrag bij jou 
kwaadheid 
veroorzaakt 
Hoe komt het dat jij 
er (onbewust) voor 
kiest om je rot te 
voelen? 

Herstel de keuze. 
Wij mensen op hun 
eigen 
verantwoordelijkhei
d 

Complexe 
Equivalentie: 
Twee ervaringen 
wordt uitgelegd als 
gelijk. 

Zij schreeuwt altijd 
tegen mij, zij mag 
mij niet 

Wat maakt dat 
haar schreeuwen 
betekent dat zij je 
niet mag? Heb jij 
ooit geschreeuwd 
tegen iemand die 
je wel mag? 

Zoek 
tegenvoorbeelden. 
Betrek een deel op 
zichzelf 

Vooronderstelling: 
een aanname die 
als vanzelfsprekend 
wordt 
aangenomen 

Als mijn man wist 
hoeveel verdriet 
dat mij doet, zou hij 
het niet doen 

Wat maakt dat je 
kiest om verdrietig 
te zijn? Wat doet 
hij? Hoe weet je 
dat hij niet weet? 

Specifeer de keuze 
en het werkwoord 
en wat hij doet. 
Herstelt de interne 
representatie. 

Communicatiemodel - Vervormingen 



Patroon	 Voorbeeld	 Uitdaging	 Toelichting	

Algemene 
maatstaven: Alles 
of niets: altijd, nooit, 
iedereen, overal, 
nergens	

Niemand neemt mij 
serieus 
<of> 
 
Zij luistert nooit naar 
mij	

Neemt echt 
niemand jou 
serieus? Echt 
niemand? 
 
Nooit? Wat zou er 
gebeuren als ze wel 
luistert?	

Haal 
tegenvoorbeelden 
naar boven, effect, 
resultaat.	

Modale operatoren 
– noodzakelijkheid: 
Zoals in moeten, 
zullen, moet niet, 
het is nodig.	

Ik moet echt voor 
haar zorgen 
<of> 
 
Ik moet dit 
vandaag echt 
doen	

Wat gebeurt er als 
je het doet? (of niet 
doet?) 
 
 
Wat zou er 
gebeuren als je het 
(niet) zou doen. 	

Zoek naar bronnen, 
uitkomsten en 
doelen. Haal het 
resultaat naar 
boven.	

Modale operatoren 
– (on)mogelijkheid: 
Zoals in kan/kan 
niet, willen/wil niet, 
mogen/mag niet, 
mogelijk/
onmogelijk	

Ik kan hem niet de 
waarheid vertellen 
<of> 
 
Ik kan hierom niet 
lachen	

Wat houd je tegen? 
Wat zou er 
gebeuren als je dat 
deed? 
 
 
Wat weerhoud je 
ervan om? Wat 
belet je?	

Zoek naar oorzaken	

Communicatiemodel - Generalisaties 



Patroon Voorbeeld Uitdaging Toelichting 

Nominalisaties: Een 
actief werkwoord 
wat wordt omgezet 
in passief 
zelfstandig 
naamwoord. 

Er is hier geen 
communicatie 
<of> 
 
 
Ik heb spijt van mijn 
beslissing 

Wie communiceert 
niet met wie? Hoe 
zou je graag willen 
communiceren? 
 
Hoe beslis je? Wat 
heb je beslist? 

Verander de 
stilstand in 
beweging. Herstel 
het proces. 

Ongespecificeerd 
werkwoord: Niet 
specifiek aangeven 
wat er concreet 
gebeurt 

Hij wijst mij af 
<of> 
 
Jan doet mij pijn? 

Hoe precies? 
 
Wat heeft Jan 
precies gedaan 
waardoor jij pijn 
voelde? 

Specificeer het 
werkwoord 

Algemene 
weglatingen:  
 - Eenvoudige 
weglating 
 
 
 
 
-Uitspraak zonder 
referentie: 
Specificeert geen 
persoon of ding 
 
- Vergelijkende 
weglating 

 
Ik voel me 
ongemakkelijk 
<of> 
Ik heb geen geluk. 
Ik kan hierom niet 
lachen 
 
Zij luisteren niet 
naar mij 
 
 
 
Zij is een beter mens 

 
Waarover, over 
wie?  
 
Hoe, waar wat, 
wanneer, 
waarmee? 
 
Wie zijn zij, over wie 
hebben we het? 
Wie precies? 
 
 
Beter dan wie? 
Beter in wat? 
Vergeleken met wie 
of wat? 

 
Vul weglatingen in.  
 
 
 
 
Speficieke 
verwijzing naar 
referentie 
 
 
Herstel de volledige 
vergelijking 

Communicatiemodel - Weglatingen 



¤  Vervormen, Generaliseren en Weglaten zijn de hoofdfilters. 

¤  De filters geven aan hoe je de informatie gewerkt en is voor 
iedereen uniek. Dit proces wordt beïnvloed door de 
subfilters. 

¤  Subfilters: 

¤  Overtuigingen 

¤  Waarden 

¤  Metaprogramma’s 

¤  Tijd, ruimte en materie, energie 

¤  Taal 

¤  Attitudes 
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Communicatiemodel - Subfilters 



Overtuigingen 

¤  Overtuigingen zijn stuurmechanismen die onze waarneming 
over onszelf en de wereld ieder moment van de dag sturen 
en ons wereldmodel in stand houden. 

¤  Overtuigingen geven zekerheid in ons leven, terwijl ze 
tegelijkertijd onze valkuil kunnen zijn. 

¤  Onze herinneringen en de daaraan gekoppelde 
overtuigingen kunnen ons namelijk ook in het hier en nu in 
de weg zitten.  

¤  Zo zal iemand die veel herinneringen heeft van de 
momenten dat hij niet zo goed uit zijn woorden 
kwam tijdens het spreken in het openbaar, zich in 
het hier en nu zeer waarschijnlijk niet zo makkelijk als 
eerste mleden voor het doen van een toespraakje. 
Hier spreken we van een beperkende overtuiging.  

¤  Andersom kan ook. Iemand die zich een aantal 
momenten herinnert dat hij heel succesvol was in 
het spreken in het openbaar zal in het hier en nu 
makkelijker vinden om een toespraakje te houden.  

¤  Je zult merken dat het besluit dat we over onszelf of de 
wereld genomen hebben vaak niet eens zoveel met de 
eigenlijke gebeurtenis te maken heeft, maar veel meer met 
de manier waarop we die gebeurtenis aan onszelf hebben 
weergegeven. 
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Communicatiemodel - Subfilters 



Herinneringen en beslissingen 

¤  Je gedrag in het nu wordt bepaald door je herinneringen 
en beslissingen uit het verleden. 

¤  Om structuur te geven aan alle informatie die op ons 
afkomt, koppelen we deze informatie aan datgene wat we 
ooit al eens hebben ervaren. 

¤  Bovendien houden we ons wereldmodel (onze waarheid) in 
stand door de besluiten die we over onszelf en de wereld 
hebben genomen aan de hand van die ervaringen. 

¤  Herinneringen zijn de basis voor je vervormingen van je 
waarneming in het heden. Automatisch vergelijken we iets 
nieuws met wat we al kennen. 

¤  Beslissingen die we in het verleden hebben genomen 
kunnen veel invloed uitoefenen op onze waarneming door 
de tijd heen. We hebben veel beslissingen op jonge leeftijd 
op onbewust niveau gemaakt en zijn het daarna vergeten.  
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Communicatiemodel - Subfilters 

¤  Overtuigingen zijn: 

¤  Bewuste leefregels om je waarden waar te maken 

¤  Oordelen en evaluaties over onszelf en anderen  

¤  Bepalen wat we denken wel/niet te kunnen 

¤  Zijn de verhalen die we onszelf vertellen waardoor wij ons 
wereldbeeld in stand houden 

¤  Beslissing: 

¤   gaat altijd vooraf aan een overtuiging 

¤  Attitude/houding: 

¤  Wordt bepaald door een verzameling van 
(geloofs)overtuigingen en waarden rondom een bepaald 
onderwerp 



Waarden 

¤  Waarden zijn de dingen die je belangrijk vindt in je leven.  

¤  Ze motiveren je vooral om te doen wat je moet doen en 
achteraf evalueren ze hoe tevreden je bent met het 
resultaat. 

¤  Ze staan in de filters, omdat ze sturen waar jij in je 
waarneming aandacht aan besteedt. 

¤  Ze sturen ieder moment van de dag op onbewust niveau 
en je kunt je er van bewust worden. 

¤  Zo zal iemand die respect in zijn waardenlijst heeft 
het eerder opvallen dat hijzelf of andere mensen 
minder respectvol behandeld worden, dan iemand 
die deze waarde niet heeft. 

¤  En zal iemand die gezondheid in zijn waardenlijst 
heeft staan eerder bereid zijn om gezond te eten, 
te bewegen dan iemand die deze waarde niet 
heeft. 

Metaprogramma’s 

¤  Metaprogramma’s zijn stijlen van waarnemen en vormen 
een van de meest onbewuste filters. 

¤  Ze zorgen net als bij de andere filters voor waar we 
aandacht aan besteden. 

¤  Metaprogramma’s worden dan ook wel sorteerstijlen 
genoemd: hoe sorteren we de informatie? 

¤  Per seconde kunnen we 5 tot 9 eenheden bewust 
verwerken. Metaprogramma’s zijn als het ware de 
‘software’ die ervoor zorgt aan welke eenheden er 
aandacht wordt besteed. 
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Communicatiemodel - Subfilters 



Tijd, ruimte en materie en energie 

¤  Het filter, tijd, ruimte, materie en energie is een van 
de meest onbewust filters. 

¤  Einstein heeft in zijn speciale relativiteitstheorie 
aangetoond dat deze begrippen zeer relatief en 
dus per situatie steeds wisselende waarden hebben. 

¤  Voorbeeld: Een trein die 100 km/u vorobij een 
perron rijdt waarop een persoon staat. Deze 
persoon ervaart de trein als een zeer snel 
bewegend voorwerp. Voor een ander persoon 
die in een andere trein meerijdt, die gelijktijdig 
op een ander spoor met dezelfde snelheid met 
deze trein meerijdt, zal het lijken of de trein 
stilstaat.  

¤  Met deze theorie toonde Einstein aan de 
betrekkelijkheid van zintuiglijke waarneming en gaf 
hiermee antwoord op de vraag of de voorstellingen 
en gedachten die door de zintuiglijke waarneming 
worden opgeroepen wel een volledig en getrouw 
beeld van de werkelijkheid vormen. 
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Communicatiemodel - Subfilters 



¤  Tijd, ruimte, materie en energie zijn een persoonlijke 
beleving.  

¤  Het tijdfilter is nog het meest concrete filter in de beleving 
van veel mensen. 

¤  Zo kan het zijn dat verschillende personen een verschillende 
beleving hebben van bijvoorbeeld: 

¤  Een uur. 

¤  Materie. Verschillende mensen ervaren op een 
verschillende manier de structuur van een stof. 

¤  Energie. Energie is bijvoorbeeld ook het gevoel dat we 
krijgen bij stralingsenergie (kou/warmte), 
voortstuwingsenergie (versnelling), 
zwaartekrachtsenergie (springen/vallen), etc. 

¤  Attitude is een ander woord voor houding. 

¤  Een manier waarop je op situaties reageert. Van deze 
gewoonte zijn we ons niet altijd bewust.   

¤  Attitudes zijn sterk gekoppeld aan waarden en 
overtuigingen.  

¤  Je zou ook kunnen zeggen: 

¤  Een attitude is een geheel aan waarden en 
overtuigingen in een bepaalde context 
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Communicatiemodel - Subfilters 



Taal 

¤  Met taal bedoelen we het vermogen om de externe 
gebeurtenissen te structureren en betekenis te geven. 

¤  Net als de andere filters helpt taal ons om structuur te 
geven aan de veelheid aan informatie die op ons afkomt. 

¤  Feitelijk stuurt onze taal onze waarneming 

¤  Hoe groter het taalvermogen, hoe meer schakeringen 
iemand kan aanbrengen in de structurering van de 
buitenwereld: 

¤  Een kind zal als het net leert praten alle soorten auto’s 
weergeven met het woord ‘auto’. Pas later leert het 
kind het begrip auto onder te verdelen in  vrachtauto, 
raceauto, etc.  

¤  Zo is bekend dat indianen meer dan 70 woorden 
hebben om de kleur groen te definieren 

¤  Hoe belangrijker bepaalde verschijnselen in een 
bepaalde cultuur zijn, hoe meer verschillende woorden 
er zijn om deze zaken weer te geven. 
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VAKOG 

Communicatiemodel 



¤  Op basis van onze waarneming en het filteren van de 
informatie vormen we een interne voorstelling oftewel een 
gedachtenpatroon. 

¤  Interne voorstelling is opgebouwd uit: 

¤  Beelden 

¤  Geluiden 

¤  Gevoelens 

¤  Interne dialoog 

¤  Geur  

¤  Smaak 

¤  De interne voorstelling en fysiologie hebben een belangrijke 
wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en 
dit stuurt het gedrag. 

¤  Vanuit dit model heeft ieder mens dus een unieke 
waarneming van de wereld. Ben je niet tevreden hoe je de 
wereld waarneemt? Verander je filters.  

19 

Communicatiemodel – Interne voorstelling 
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