
NLP Ankeren 
Doen! 

  



Oefening: 

¤   Wat zijn voor jou positieve of negatieve stemmingen? 

¤  Ga eens voor jezelf na welke stemmingen ondersteunend/
krachtig voor je zijn en waarvan het nuttig zou zijn als je ze kunt 
oproepen. Welke ervaringen heb je met die stemming? Op welk 
moment? 
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Oefening – Stemmingen 

+/- + / - 

Verrast Onverschillig 

Krachtig Verveling 

Geconcentreerd Verheugd 

Geliefd Sterk 

Fit Levendig 

Gezond  Geraakt 

Twijfel Gespannen 

Bedachtzaam Rust 

Zelfverzekerd Overzicht  

Gedemotiveerd Alert 

Futloos Opgewekt 

Stemmingen / ervaringen / welk moment 



Oefening: 

¤   In 2-tallen een kinesthetisch anker zetten bij de ander 

¤  Vraag: welke stemming is krachtig en kan nuttig zijn als je deze 
kunt oproepen.  In welke situatie? 

¤  Check of de persoon comfortabel erbij zit en check of je de ander 
mag aanraken. Vraag waar en welk anker/tactiel gevoel de ander 
wilt. Vraag of de ander wil aangeven wanneer hij/zij volledig in 
deze stemming is (piekmoment van de ervaring). 

¤  Start. Spreek de volgende woorden uit: 

1.  Kun je een moment herinneren waarop je helemaal < … > was. 
Een specifiek moment? 
Terwijl je terug gaat naar dat moment: 
- zie weer wat je toen zag 
- hoor weer wat je toen hoorde 
- voel de gevoelens die je voelde, toen je volledig <…> was. 

2.  Hou het anker 5-15 seconden vast 

3.  Break-state 

4.  Test 
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Oefening – Ankeren 



Oefening: 

¤   In 2-tallen een anker zetten bij de ander 

¤  Vraag: welke stemming is krachtig en kan nuttig zijn als je deze 
kunt oproepen. In welke situatie? 

¤  Check of de persoon comfortabel erbij zit. Vraag aan de ander 
wat haar voorkeurssysteem is voor een anker: visueel, auditef of 
kinesthetisch. Creëer samen een anker: “Wat voor geluid of beeld 
zou hierbij kunnen horen? Wat komt er in je op”.  
In het geval van kinesthetisch gebruik je je aanraking als anker. 
Vraag of de ander wil aangeven wanneer hij/zij volledig in deze 
stemming is (piekmoment van de ervaring). 

¤  Start. Spreek de volgende woorden uit: 

1.  Kun je een moment herinneren waarop je helemaal < … > was. 
Een specifiek moment? 
Terwijl je terug gaat naar dat moment: 
- zie weer wat je toen zag 
- hoor weer wat je toen hoorde 
- voel de gevoelens die je voelde, toen je volledig <…> was. 

2.  Hou het anker 5-15 seconden vast of versterk het anker door uit te 
spreken: ik zie/hoor …, nog meer … Wat gebeurt er? 

3.  Break-state 

4.  Test 
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Oefening – Ankeren 



Oefening: 

¤   In 2-tallen een anker zetten bij de ander 

¤  Je kunt een anker ter plekke creëren en versterken. Je kunt dit 
regelmatig proberen. Vraag aan de ander wat een fijne 
herinnering is. 

¤  “Welk gevoel hoort daarbij?” 

¤  Echo de gevoelens die in het antwoord zitten. “Neem die {gevoel} 
en sta het toe zich te verspreiden, als een kleur in je lichaam naar 
je hart en je borst, van top tot teen. Merk op hoe het gevoel nóg 
sterker wordt terwijl je dat doet.” 

¤  Plaats je hand op de schouder van persoon A op het moment dat 
je observeert dat hij of zij het gevoel sterk voelt. Blijf het gevoel 
met je taal versterken en haal je hand er na 10 seconden vanaf. 

¤  Breng persoon A weer in een neutrale state door bijvoorbeeld 
abrupt een nieuw neutraal gespreksonderwerp in te luiden. 

¤  Vuur het anker na een minuut af, door je hand op precies dezelfde 
plek op zijn of haar schouder te plaatsen, terwijl je de state nog 
eens kort beschrijft plus versterkt met wat bemoedigende 
woorden.  
Als je niet ziet dat de ander opeens weer terug in het gevoel gaat, 
komt dat doordat we het anker maar een keer hebben 
opgebouwd.  
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Oefening – Vrij uitproberen 



Oefening: 

¤  Je kunt ook bij jezelf bewust een verbinding maken tussen een 
ondersteunende emotie en een tactiel gebaar door bijvoorbeeld 
de duim en ringvinger zachtjes bij elkaar te brengen. 

¤  Als je die 21 seconden bij elkaar houdt, terwijl je het gevoel van 
<…> intens voelt, ontstaat er een neurologische verbinding en 
heb je een anker gezet.  

¤  Doe dan de break-state 

¤  Als het ankeren is gelukt, zullen binnen 8 hartslagen het gevoel 
van <…> weer opkomen.  

¤  Test 
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Oefening – Thuis 



Oefening: 

¤  Wanneer je deze week bij iemand bent die lacht en/of zich 
gelukkig voelt, creëer je een anker. Later vuur je dat anker weer af. 

¤  Je gaat deze week: 

¤  Mensen aanraken terwijl ze aan het lachen zijn, bijvoorbeeld 
op hun schouder, en even later gaan we ze op diezelfde plek 
aanraken. 

¤  Of een woordje uit de grap herhalen terwijl de ander aan het 
lachen is, en even later gaan we dat woordje op dezelfde 
manier herhalen. 

¤  Het hoeft niet te slagen. Je hoeft het alleen 2x te doen:  

¤  Eén keer om het anker te vestigen, terwijl de ander aan het 
lachen is. 

¤  Daarna – wanneer de ander in een neutrale gemoedstoestand 
is – één keer om het anker te activeren om het bijbehorende 
gevoel weer op te roepen. 
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Oefening – Thuis 
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Bevindingen 

Oefening - Thuis 


