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Resultaatgericht coachen met NLP

Hoe was het toen ik begon als coach?
Het  woord  ‘coach’  was  nog  nauwelijks 

gekend. We waren  coach, maar wisten 
zelf eigenlijk niet wat het inhield.

We  deden  lange  processen  met  mensen. 
Wat we eigenlijk deden, was veel meer 
therapie dan coaching.

We  mochten  als  coach  heel  weinig  doen. 
Mensen  moesten  alles  zelf  ontdekken. 
We  hadden  eigenlijk  geen  tools 
waarmee we richting konden geven aan 
een proces,  tools waarmee we mensen 
actief  konden  ondersteunen  in waar  ze 
naartoe wilden. Een coachingtraject had 
ook  vaak  geen  richting,  geen 
afgebakend doel. Mensen kwamen met 
wat er op dat moment in hen leefde. We 
lieten  alles  organisch  groeien,  er  was 
geen  plan,  geen  weg  die  we  konden 
bewandelen.  Het  gevolg  was  dat  we 
heel  veel  omwegen  maakten,  achteraf 
bezien.

Ook  het  publiek  was  anders:  mensen 
kwamen  bij  je  als  coach  en  heel  vaak 
was  dit  hun  eerste  kennismaking  met 
persoonlijke ontwikkeling. Ze waren een 
onbeschreven  blad  op  dat  vlak.  Je  kon 
dus  echt  van  nul  beginnen.  Mensen 
hadden meestal ook de gewoonte om te 
blijven,  om  enkel  en  alleen  bij  jou  als 
coach  te komen. Ze gingen hun proces 
volledig door, bij één persoon.

Waarom is coaching vandaag de dag een 
grotere uitdaging? Waarom is er geen 
plaats meer voor amateurisme?

Nu  zit  de  maatschappij  propvol  coaches. 
Voor  elk  denkbaar  probleem  is  er 
ergens  wel  een  coach  beschikbaar. 
Mensen  hebben  dus  heel  veel 
keuzemogelijkheden  en  zien  vaak  door 
de  bomen  het  bos  niet  meer.  Ze  zijn 
soms  het  slachtoffer  van  amateurisme 
en betalen daar veel geld voor.

Daarnaast  zijn  mensen  veel  kritischer 

geworden.  Dat  is  een  goede  zaak,  als 
het  aankomt  op  het  zoeken  van  een 
goede  coach.  Je  mag  ook  iets 
verwachten  van  een  coach  en  als  die 
verwachtingen niet worden ingelost, dan 
heb  je  het  recht  om een  andere  coach 
te zoeken.

Daarnaast  is  coaching  een  grotere 
uitdaging geworden:
mensen  willen  snel  antwoord  op  hun 

hulpvragen
ze  willen  tools  aangereikt  krijgen,  ze 

willen  niet  investeren  om  het 
allemaal zelf uit te zoeken

ze  hebben  vaak  al  een  hele  weg 
afgelegd  in  persoonlijke 
ontwikkeling, al dan niet succesvol

ze gaan  vaak bij  verschillende mensen 
tegelijkertijd:  een  jobcoach,  een 
relatiecoach,  een 
gezondheidscoach,  en  noem  maar 
op.  Soms  krijgen  ze  tegenstrijdige 
informatie  en geraken  ze  in  de war. 
Ze gaan dan ook nog eens naar een 
osteopaat,  een  psycholoog, 
enzovoort.  Ze  hebben  met  andere 
woorden, een heel netwerk van hulp 
opgebouwd  en  trachten  overal  de 
meerwaarde  uit  te  halen.  Als  deze 
vormen  van  hulp  elkaar  aanvullen, 
dan krijg  je een mooi geheel. Soms 
echter  gebruiken  mensen  dit 
netwerk  ook  om  te  ontsnappen. Als 
de  grond  onder  hun  voeten  te  heet 
wordt bij de ene coach, gaan ze een 
tijdje  naar  iemand  anders,  waar  ze 
meer  in  hun  comfortzone  kunnen 
blijven.  Dit  alles  zet  coaches  onder 
druk.

Het moet dus allemaal snel gaan, het moet 
efficiënt zijn, het resultaat moet blijvend 
zijn.  Mensen  willen  weinig  tijd 
investeren  en  willen  toch  een  goed 
resultaat.

De hulpvragen zijn ook moeilijker. Vroeger 
wilden  mensen  doorgaans  gewoon 
‘groeien’.  Nu  zijn  de  hulpvragen 
specifieker  en  veeleisender:  ik  wil  uit 
mijn burnout geraken,  ik wil weten hoe 
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ik  moet  communiceren  met  mijn  zoon 
die  autisme  heeft,  ik  wil  weten  hoe  ik 
met  mijn  collega  die  narcist  is,  moet 
omgaan,  ik  wil  weten  hoe  ik  uit  de 
eenzaamheid  kom,  ik  wil  een  beter 
zakencijfer  voor  mijn  bedrijf,  ik  wil  x 
aantal  kg  vermageren,  ik  wil  uit  de 
stress  kunnen  blijven  op  mijn  werk,  ik 
wil  rijk worden,  ik wil weten  hoe  ik  kan 
omgaan met  verbale  agressie  van mijn 
klanten,  ik  wil  een  betere  moeder  of 
vader  zijn,  ik  wil  mijn  seksleven 
opkrikken,  ik  wil  beslissen  of  ik  al  dan 
niet  een B&B  opstart  in  het  buitenland, 
ik  wil  een  partner,  ik  wil  orde  in  mijn 
kantoor,  ik  wil  beter  kunnen  omgaan 
met de menopauze, enzovoort.

De  hulpvragen  zijn  niet  alleen  moeilijker, 
maar  vragen  ook  uiteenlopende 
capaciteiten van de coach. Ook al ga je 
je  als  coach  specialiseren  in  één 
deelgebied,  dan  nog  is  de  druk  om 
grote kwaliteit te leveren, hoog. Je moet 
je  snel  kunnen  bewijzen,  mensen 
verwachten  steeds meer  in  een  kortere 
tijd.

De  tools  die  je  als  coach  ter  beschikking 
hebt,  staan  eveneens  onder  druk. 
Werken met één methode, zoals ik vele 
jaren  geleden  heb  geleerd,  is  vandaag 
de  dag,  in  mijn  opinie  niet  meer 
houdbaar.  Een  basismethode  hebben 
en daar bovenop een zo ruim mogelijke 
set  van  tools  die  je  kunt  inzetten 
opbouwen,  is noodzakelijk om vandaag 
de dag als coach succesvol te blijven.

Doordat er veel coaches zijn is de uitdaging 
om  jezelf  ‘in  de  markt’  te  zetten,  ook 
heel  wat  groter  geworden.  Vroeger 
kwamen  de mensen  vanzelf,  nu  heb  je 
marketingskills  nodig,  het  budget  om 
een  website  te  maken  en  ervoor  te 
zorgen die  je zichtbaar bent op google, 
op social media. Netwerken, een bedrijf 
opzetten,  een  doelgroep  bepalen, 
enzovoort.

Heel  wat  coaches  worstelen  met  deze 
uitdagingen.  Ze  zijn  te  weinig  opgeleid 
om  al  deze  noden  te  kunnen 
ondervangen.  Of  ze  zijn  blijven  steken 

in  methodes  die  20  jaar  geleden  nog 
goed  werkten,  maar  op  vandaag  nog 
maar weinig resultaat geven.

Waarom gaat coaching over resultaat?
En het gaat om resultaat! Vroeger kon een 

coach  voldoen  aan  de  verwachtingen 
door  goed  te  luisteren,  door  begripvol 
en  respectvol  te  zijn,  door  een 
warmmenselijke  omgeving  te  creëren 
voor de coachee. Een veilige plek waar 
alles  kon  gezegd  worden.  Deze  zaken 
zijn  nog  steeds  heel  belangrijk.  Maar 
mensen  willen  meer  waar  voor  hun 
geld. En ze hebben gelijk.

Het  woord  ‘coach’  komt  eigenlijk  van  het 
woord  ‘koets’  in  het  Engels.  Dat 
betekent: het brengt je van waar je bent 
naar  waar  je  wilt  zijn.  Als  we  dus 
coaching bekijken zoals het bedoeld  is, 
dan  gaat  coaching  om  resultaat.  Goed 
luisteren  leidt  tot  goede afstemming en 
vertrouwen.  En  dan  begint  het  pas. 
Coaching begint nadat  je verbinding  tot 
stand hebt gebracht met  je coachee en 
deze vertrouwen in je heeft opgebouwd.

Wat maakt NLP nu zo krachtig in dat 
resultaatgericht coachen?

NLP  staat  voor  ‘neuro  linguïstisch 
programmeren’.  Het  is  ontstaan  in  de 
jaren  ’70,  waar  heel  veel  nieuwe 
stromingen  ontstonden  binnen  de 
psychologie.  De  Amerikaanse 
wetenschapper  Gregory  Bateson  was 
gefascineerd  door  het  feit  dat 
therapeuten  die  dezelfde  opleiding 
hadden  genoten,  zo’n  wisselend 
resultaat  boekten  bij  hun  cliënten.  Er 
waren  er  die  in  korte  tijd  zeer  goede 
resultaten  hadden,  anderen  niet. 
Bateson vroeg zich af hoe dat kwam en 
hoe  wij  van  de  besten  konden  leren. 
Twee van zijn collega’s voerden daarop 
een  onderzoek  uit,  waarbij  ze  mensen 
die  excelleerden  in  hun  vak,  zowel 
binnen  de  psychologie  als  in  andere 
terreinen,  gingen  observeren.  Wat  ze 
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hieruit  leerden,  brachten  ze  samen  in 
modellen.  En  heel  die  verzameling 
modellen  is  NLP  geworden.  NLP  is  de 
verzameling  van  het  beste  uit 
verschillende  werelden.  De  afkorting 
gaat over ‘neuro’: de manier waarop we 
informatie  verwerken,  ‘linguïstisch’:  de 
taal die ons helpt om te groeien en dit is 
de  taal  van  ons  onderbewuste  en 
‘programmeren’:  de  manier  waarop  we 
informatie  opslaan  in  ons  brein.  NLP 
houdt  zich  niet  sterk  bezig  met  de 
inhoud van een ervaring, maar wel met 
de  manier  waarop  we  het  hebben 
opgeslagen.  Dat  is  heel  bruikbaar  in 
coaching. Als  iemand bijvoorbeeld zegt: 
‘ik  ben  bang’,  dan  zal  een  NLPcoach 
niet  zozeer  vragen  naar  het  hele 
verhaal  rond  dat  bang  zijn.  Een  NLP
coach  zal  bijvoorbeeld  vragen:  ‘hoe 
weet je dat je bang bent?’ Die coach zal 
met  de  coachee  bekijken  welke 
strategie  iemand heeft om zich bang  te 
gaan  voelen.  De  coach  zal  vragen wat 
de  coachee  in  de  plaats  wilt  van  bang 
zijn.  Vervolgens  zal  de  coach  een  tool 
inzetten  die  ervoor  zorgt  dat,  bij 
dezelfde  trigger,  de  persoon  in  plaats 
van  bang  te  worden,  in  een  andere 
gemoedstoestand zal terecht komen.

Dit  is  een  vrij  snelle  en  efficiënte  manier 
van werken.

Zo heb ik bijvoorbeeld eens een moeder bij 
mij gehad. Haar vijfjarig zoontje maakte 
elke zondagavond een scène omdat het 
leuke weekend achter de rug was en hij 
de  volgende  dag  weer  naar  school 
moest. Een jaar lang was het al miserie. 
We  hebben  een  ‘weekendmannetje’ 
gemaakt,  waar  we  elke  week  de  leuke 
dingen van het weekend in stopten. Dat 
weekendmannetje  ging  mee  in  de 
boekentas. Op die manier bleef dat kind 
verbonden met de leuke belevingen van 
het  weekend.  Dat  noemen  we  in  NLP 
een anker. Het zorgt ervoor dat je in een 
gemoedstoestand  blijft  waarin  je  wilt 
zitten.  We  hebben  niet  zitten  graven 
naar  oorzaken  van  angsten  en 
dergelijke.  We  hebben  gewoon  een 

oplossing  bedacht  voor  een  probleem, 
klaar.  Het  probleem  wàs  ook  opgelost, 
het is nooit meer teruggekeerd.

Zo heeft mijn man jaren geleden iemand bij 
zich  gehad  die  een  ernstige  vorm  van 
emoeten had. Die vrouw was meer dan 
20  jaar  vaste  klant  geweest  bij  allerlei 
therapeuten  en  psychiaters.  Haar 
eetgedrag  was  heel  extreem. Als  ze  ’s 
nachts wou eten en  ze  had niets meer 
in huis, haalde ze bevroren biefstukken 
uit de diepvriezer en at ze die bevroren 
op. Ze zei tegen mijn man: ‘er moet een 
knop omgedraaid worden in mijn hoofd, 
maar  niemand  gelooft  mij.’  Mijn  man 
geloofde  haar  wel.  In  NLPcoaching 
werk  je  vaak  met  wat  wij  noemen  ‘de 
innerlijke  voorstelling’.  Alle  informatie 
die  bij  ons  binnenkomt  slaan  we  op  in 
beelden, geluiden, enzovoort. Een NLP
coach  brengt  dit  in  kaart,  voor  de 
situatie  waar  het  over  gaat.  Mensen 
kunnen  leren  om  een  soort  van 
innerlijke  afstandsbediening  te 
hanteren,  met  knopjes  en  schuivertjes, 
waarbij  ze  hun  innerlijke  voorstellingen 
kunnen wijzigen. Zo heeft die vrouw ook 
innerlijk  de  knop  in  haar  hoofd  kunnen 
omdraaien.  In  drie  sessies was  ze  van 
haar probleem af.

Ik  kreeg  eens  een  koppel  bij  mij, 
ontredderd  omdat  hun  relatie  op  de 
klippen  dreigde  te  lopen.  Ze  begrepen 
echt niet wat er mis ging. Ze pasten zo 
goed  bij  elkaar,  volgens  eigen  zeggen. 
Want  ze  hadden  dezelfde  waarden. 
Dezelfde waarden hebben als partners, 
is  uiteraard  een  grote  meerwaarde  en 
het  verhoogt  de  slaagkansen  van  een 
relatie  aanzienlijk.  Ik  heb  van  beide 
personen de waarden in kaart gebracht. 
Binnen  NLPcoaching  hebben  we  ook 
een  methode  om  te  achterhalen  in 
welke  hiërarchie  deze  waarden  in 
iemands  hoofd  zijn  opgeslagen.  Wat 
bleek?  Die  twee  mensen  hadden 
inderdaad gelijklopende waarden, maar 
ze  zaten bij  beiden  in  een heel  andere 
volgorde in hun hoofd. Concreet: je kunt 
allebei  familie,  vrije  tijd  en  persoonlijke 
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ontwikkeling  belangrijk  vinden.  Maar 
wat als  ‘familie’ bij de ene op de eerste 
plaats  staat  en  bij  de  andere  op  de 
laatste  plaats?  Dan  krijg  je 
waardenconflicten.  Ik  heb  toen  samen 
met  die  mensen  gekeken  hoe  ze  hun 
waarden meer wilden  laten matchen en 
we  hebben  die  volgorde  in  hun  hoofd 
aangepast.  In  korte  tijd was hun  relatie 
zichtbaar verbeterd.

Wat is de meerwaarde van NLP- 
coaching, voor jezelf en je klanten?

Het zal je dus al wel duidelijk geworden zijn 
dat NLPcoaches over een set van tools 
beschikken,  die  ervoor  zorgen  dat 
coaching snel resultaat oplevert.

Daarnaast  is  de  ruimte  hoeveelheid  tools 
een grote kracht, omdat  je  je als coach 
is  heel  veel  uiteenlopende  situaties 
goed kunt redden.

Je hoeft inhoudelijk niet onderlegd te zijn in 
de  problemen  waar  mensen  mee  af 
komen. Waar het om gaat,  is dat  je als 
NLPcoach  wat  iemand  in  zijn  hoofd 
doet  met  de  problemen  of  uitdagingen 
waar  hij  voor  komt.  En  dat  je  over 
werkinstrumenten beschikt om daar  iets 
mee te doen. Dit  is de grote kracht van 
NLPcoaching:  het  is  vrij  eenvoudig 
toepasbaar,  eens  je  de  tools  onder  de 
knie  hebt.  Je  boekt  snel  resultaat.  Je 
werkt  efficiënt  en  grondig.  Mensen 
hoeven  geen  lange  trajecten  te  volgen, 
waar  ze  emotioneel  van  alles  moeten 
doorleven.

Waarom zou je NLP-coach worden?
NLPcoaching  speelt  dus  heel  goed  in  op 

de noden van de 21ste eeuw.
NLP  levert  de  tools,  die  de  bestaande 

werkmodellen  in  coaching  enorm 
verrijken.

NLPcoaching  is nog een  relatief  jonge  tak 
binnen  de  coachingwereld.  Het  zal 
binnen  enkele  jaren  wellicht  de 
coachingwereld  overheersen,  daar  ben 
ik zo goed als zeker van. Als je wilt klaar 

zijn voor de toekomst en een coach wilt 
zijn  die  op  een  hoog  professioneel 
niveau werkt, dan  is NLPcoaching een 
zeer  goede  en  belangrijke  piste  om  te 
volgen.  NLP  zal  in  de  toekomst  een 
cruciale rol spelen in coaching.

Wil je meer weten …

De opleiding  tot NLP Coach™ bestaat uit drie 
modules.  In de praktijk worden deze gespreid 
over gemiddeld twee jaar.

Module 1: Coach Foundations
Driedaagse training: Basismodellen voor 

coaching

Module 2: ‘NLP™’-opleidingen
Erkende opleiding: NLP Practitioner™
Erkende opleiding: NLP Master 

Practitioner™

Module 3: ‘NLP Coach™’-opleiding
Erkende opleiding: NLP Coach™
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