
NLP Associatie-Dissociatie 
Doen! 
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Oefening Associatie - Dissociatie 

¤  In 2-tallen: 
¤  A vertelt iets en B gaat geassocieerd mee in het gesprek – 

met al je gevoel duik je in het verhaal van de ander, leef mee 
en ervaar wat er gebeurt 

¤  Nu doe je hetzelfde alleen ga je dissocieren. Neem bewust 
afstand van je gesprekspartner. Vraag jezelf tijdens het 
gesprek af wat wordt er gezegd, waar gaat het over, welke 
representatiesystemen zijn actief. Inhoud is niet belangrijk, 
let op het proces van de communicatie en merk hoeveel 
inhoud je toch nog meekrijgt. 

¤  Wissel ervaringen uit. Wissel van rol.  

Bevindingen 
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Oefening Driestaps-Dissociatie 

¤  Oefen met de verschillende stappen van de driestaps-dissociatie 
¤  Associeer, associeer bewust met al je zintuigen, hoe jij de 

situatie vanuit jouw model van de wereld ervaar. 
¤  Stap eruit, en dissocieer, ervaar het verschil, wat is anders 
¤  Stap er vervolgens nog verder uit, zodat je jezelf zowel 

gedissocieerd als geassocieerd kunt zien. Je hebt een 
onafhankelijke positie, die beide posities kan overzien. 
Ervaar het verschil, wat levert dit je op? 

Bevindingen 
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Oefening Driestaps-Dissociatie 

¤  Oefen met de verschillende stappen van percual positions 

¤  Eerste positie: 
¤  Hoe neem je de wereld waar vanuit mijzelf? 
¤  Wat zie, hoor, voel en zeg je vanuit mijzelf? 
¤  Hoe reageerde je erop? 
¤  Wat ervaar je? 
¤  Wat zag, hoorde, voelde, hoorde, rook je? 
¤  Hoe is dat voor jou? 
¤  Hoe ervaar je dat? 
¤  Stap eruit, en dissocieer, ervaar het verschil, wat is anders 
¤  Stap er vervolgens nog verder uit, zodat je jezelf zowel 

gedissocieerd als geassocieerd kunt zien. Je hebt een 
onafhankelijke positie, die beide posities kan overzien. 
Ervaar het verschil, wat levert dit je op? 

¤  Tweede positie: 
¤  Hoe neem jij de wereld waar vanuit de ander? Vanuit de 

filters van de ander? 
¤  Wat zie, hoor, voel en zegt de ‘ik’ vanuit de ander? 
¤  Hoe denk je dat hij zich voelde? Waarom zou dat zijn? 
¤  Wat zag, hoorde, voelde, hoorde, rook hij? 
¤  Hoe is dat hier? 
¤  Hoe ervoer hij dat? 
¤  Hoe reageerde hij erop? Wat zou ervoor gezorgd hebben 

dat hij zo reageerde? 

¤  Derde positie: 
¤  In de derde positie zeg je wat je ziet.  
¤  Je bekijkt de zaak vanuit het perspectief van een vliegje op 

de muur.  
¤  Je ziet het allemaal aan, je vindt er niks van. 
¤  Oordeelloos beschouwen  
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Bevindingen 

Oefening – Perceptual positions 

¤  Samenvatten: Als je 1, 2 en 3 hebt gedaan. 

¤  Wat voor verschillen merk je op? 
¤  Wat neem je hieruit mee? 
¤  Welk advies zou je hem/haar (jezelf) geven? 
¤  Wat zie je? 
¤  Wat hoor je? 
¤  Dus niet: wat voel je?  



Oefening - Thuis 

1.  Er zijn veel NLP-aspecten die zinvol zijn bij feedback geven, 
maar als je er eentje zou mogen gebruiken, dan zou dat zijn: 
wees zintuiglijk specifiek. 
Maak deze week al jouw formele en informele feedback 
zintuiglijk specifiek, oftewel feitelijk en concreet. 
Een manier om dat te bereiken, is door te zeggen: ‘Ik zag…’ en 
‘Ik hoorde…’ 
Als je daar ook nog een conclusie aan wilt toevoegen, laat dan 
duidelijk weten dat die conclusie eventueel een invulling is. 
Dus: 
 
Stap 1: Waarneming "Ik zie je heen en weer bewegen en ik 
hoor je snel praten."  
Stap 2: Invullen en/of vragen naar de betekenis 
 
Voorbeeld: 
Stap 1: Waarneming  
"Ik zie je heen en weer bewegen en ik hoor je snel praten."  
Stap 2: Invullen en/of vragen naar de betekenis Invullen:  
"Dit maakt mij persoonlijk zenuwachtig. Ik ga nu een invulling 
doen, dus verwerp die gerust als die niet van toepassing is: 
voel je je zenuwachtig?"  
En/of vragen naar de betekenis:  
"Wat is er aan de hand? Wat gaat er op dit moment door je 
heen?" 
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Bevindingen 

Oefening - Thuis 


