
Doen! 

Train	je	zintuigen 
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Werkboek - Representatiesystemen 



¤  Op de volgende pagina staan 2 foto’s. Kies een foto en 
beschrijf alles wat je ziet. Laat ook iemand anders de foto 
beschrijven. Zien jullie hetzelfde? 
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Beschrijving – Wat zie je? 

Oefening - Kijken 
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1.  Hoor de stilte. We gaan 1 minuut stil zijn. Sluit je ogen. 
Welke geluiden hoor je? Welk geluid daarvan vind je het 
fijnst? Noteer Ze.  

1.  Oefen dit ook thuis 3 minuten per dag. Hiermee ‘reset’ 
je je oren.  
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Oefening - Luisteren 

Bevindingen 
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¤  Ga in een comfortabele positie zitten met beide voeten op 
de grond. Je handen rustig op je benen en je kin een 
beetje naar beneden waarbij je je ogen bij voorkeur 
gesloten houdt. 

¤  Kun je de stoel waarop je nu zit voelen. Voel je de 
rugleuning en voel je de zitting? Voelt de zitting hard of 
zacht? Voel je benen op de stoel, en je voeten op de 
grond. Zak je diep in de stoel, stuiter je er een beetje uit 
voor je gevoel, of voelt het meer alsof je boven de stoel 
zweeft? 

Photo by Joseph Gruenthal on Unsplash Oefening - Voelen 

Bevindingen 



¤  Ontdek jouw eigen voorkeur waarmee je de wereld om je 
heen waarneemt. Je krijgt hiermee een indicatie hoe jouw 
zintuiglijke systemen zich ten opzichte van elkaar 
verhouden. 

¤  5 vragen, elk met 4 mogelijke antwoorden. Geef de 
antwoorden punten, van 1 t/m 4 in de volgende verdeling: 
•    4 punten: Wat het beste bij jou past 
•    3 punten: Wat op 1 na het beste bij jou past 
•    2 punten: Wat minder goed bij jou past 
•    1 punt: Wat het minste bij jou past 
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Test je voorkeur 
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1. Belangrijke beslissingen neem ik op basis van: 

____ een goed gevoel, instinctief 

____ wat het beste klinkt 

____ wat er het beste uitziet 

____ een precieze afweging na het bestuderen van dat wat er toe doet 

2. In een meningsverschil word ik het meest beïnvloed door: 

____ hoe de stem van de ander klinkt 

____ of ik al dan niet het standpunt van de andere persoon kan zien 

____ de logica van het argument van de ander 

____ of ik mij al danniet kan inleven in de andere persoon 

3. Ik kan het makkelijkst aan mezelf zien hoe ik ervoor sta door: 

____ de manier waarop ik mezelf kleed en eruit zie 

____ de gevoelens die ik deel 

____ de woorden die ik kies 

____ de klank van mijn stem 

Vragenlijst 

4. Het is het makkelijkst voor mij: 

____ de ideale geluidssterkte van een muziekinstallatie te vinden 

____ het meest relevante punt in een interessant onderwerp te vinden 

____ de meest comfortabele meubels te kiezen 

____ mooie, aantrekkelijke kleurencombinaties te maken 

5. Ik ben/reageer: 

____ goed afgestemd op de geluiden in mijn omgeving 

____ goed in de logica ontdekken van nieuwe feiten en gegevens 

____ erg gevoelig voor hoe kleding voelt op mijn lichaam 

____ sterk op kleuren en hoe een kamer eruit ziet 
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1 ___ K 
   ___ A 
   ___ V 
   ___ Ad 

3 ___ V 
   ___ K 
   ___ Ad 
   ___ A 

5 ___ A 
   ___ Ad 
   ___ K 
   ___ V 

2 ___ A 
   ___ V 
   ___ Ad 
   ___ K 

4 ___ A 
   ___ Ad 
   ___ K 
   ___ V 

Stap 1:  
neem de antwoorden (de cijfers) uit de test over: 
 

V A K Ad 

1 

2 

3 

4 

5 

Totaal 

Stap 2:  
plaats de cijfers in de onderstaande tabel, tel de cijfers per kolom op. 

Stap 3: Vergelijk de uitkomst met elkaar. 
Dit is een indicatie van hoe jouw voorkeuren zich  
ten opzichte van elkaar verhouden. 
 

De uitwerking 



Charles en Ray Eames prezen het gebruik van een zoeker in hun 
lessen. Een zoeker is een klein stukje stevig papier met een klein 
rechthoekig gat uit het midden gesneden.  

Als je de wereld door dit gaatje bekijkt, verlies je context en 
content. Het verandert je waarneming enorm. De zoeker geeft 
je de mogelijkheid om je te concentreren op een kleine stukje. 
Het kiest ook kleuren uit en isoleert patronen. Neem je zoeker 
mee als je een stukje gaat wandelen. Bekijk bekende plekken 
op een nieuwe manier. Wat merk je op, dat je niet eerder zag? 
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Oefening – Anders kijken 



1.  Noteer het mooiste wat iemand heeft gezegd vandaag. 

2.  Lees je lievelingsgedicht hardop of zing je lievelingslied. 
Wat doet dit met jou? 

3.  Affirmaties. Affirmaties zijn korte bekrachtigende en 
positieve zinnetjes die je tegen jezelf als een soort mantra 
zegt. Aantal voorbeelden: 

¤  Alles is precies perfect, zoals het nu moet zijn.’ 

¤  ‘Ik ben mijn lichaam dankbaar dat ze altijd voor 
me klaarstaat.’ 

¤   ‘Ik ben fit en zorg goed voor mezelf.’ 

¤  ‘Ik vertrouw erop dat ik hier goed in ben.’ 

¤  ‘Ik ben dankbaar voor alles dat er op mijn pad 
komt.’ 

¤  ‘Ik heb het zelf in de hand.’ 

¤  ‘Ik ben goed genoeg.’ 

¤  ‘Ik ben leuk & rustig.’ 

¤  ‘Ik geloof in mezelf.’ 
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Oefening - Luisteren 



Genieten is gezond & goed voor ons. Bewust je zintuigen gebruiken is 
dé manier om plezier te beleven aan je alledaagse dingen die 
anders langs je heen zouden gaan. Als we genieten, zo zeggen 
neuropsychologen, geven onze hersenen het signaal ‘alles is goed’. 
En kunnen we gewoon even tevreden zijn. 

Het mooie is: je zintuigen zijn er altijd. Ruiken, proeven, zien, horen en 
voelen kun je doen wanneer & waar je wilt. Zo is een moment van 
genieten altijd dichtbij. En het is nog gratis ook. 

Zien, horen, en voelen zijn de zintuigen die iedereen veelal gebruikt. 
Iedereen heeft elementen van alle drie de vormen, maar de meeste 
mensen hebben een voorkeurszintuig. Iedereen heeft zijn eigen 
voorkeur, ook jij.  

En wellicht is het zintuig ‘voelen’ wel of niet je voorkeur. Hoe leuk is 
het om dit zintuig te trainen? 

Ga naar buiten voor een wandeling waarbij je je minimaal vijf 
minuten alleen op het zintuig ‘voelen’ richt. Wat voel je met je huid, 
op je lijf, onder je voetzolen. Raak eens de bomen, struiken of 
planten aan. Wat doet dit met jou? 

Ook in je lichaam kan je van alles voelen. Maak eerst een paar 
bewegingen, sta daarna stil en voel na. Welke veranderingen zijn er? 
Voel je warme plekken of tintelingen? En waar precies? Misschien zit 
er ergens spanning? Merk wat er verandert wanneer jij je aandacht 
er op richt. 

Probeer eens een paar dagen je #genietmomenten op te schrijven. 
Stel jezelf de vraag: Waar heb ik vandaag van genoten? Ik ben 
benieuwd wat je waarneemt. 
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Oefening - Genietmomenten 



¤  De komende week ga je tijdens alle gesprekken op 
predikaten letten. Schrijf deze voor jezelf op. 

¤  Een volgende stap is dat je reageert met eenzelfde soort 
predikaat. 

¤  Gebruikt iemand een visuele zin, reageer dan met een 
visuele zin. 

¤  Gebruikt iemand een auditieve zin, reageer dan met 
een auditieve zin. 

¤   Gebruikt iemand een kinesthetische zin, reageer dan 
met een kinesthetische zin. 

Tip: probeer het eenvoudig te houden. Houd het gewoon bij: "Ik 
hoor je," "Ik voel je," en "Ik zie wat je bedoelt.”  
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Oefening - Predikaten 
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Oefeningen 

Bevindingen 
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Oefeningen 

Bevindingen 
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