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Een van de eerste NLP lessen: Rapport 

dinsdag, juni 2007, 19:46:10 | Ben Licher 
Een van de eerste NLP technieken die je leert als je een NLP opleiding doet, is het maken van ‘rapport’ 
(spreek uit op z’n Frans, dus zonder de t uit te spreken). Je kunt het ook afstemmen noemen, levelen, op 
één lijn zitten. Spiegelen wordt ook wel eens gebruikt in verkooptrainingen, maar het is eigenlijk heel 
irritant als je iemand spiegelt. 

Een goeie NLP-er maakt heel subtiel en onopvallend rapport, de ander merkt het niet bewust. Rapport 
maken is het nadoen van die ander, zodat je snel contact hebt en die ander zich begrepen en veilig voelt. 
Zoals het zo keurig in de woordenlijst is gedefinieerd: het tot stand brengen van vertrouwen, harmonie en 
samenwerking in een relatie. 

Rapport maken doe je vaak van nature 

Let maar eens op mensen die samen met de armen om elkaars schouder heen wandelen. 
Snelwandelaars nemen elkaars ritme over. Je houdt toch vaak rekening met de gelegenheid waar je naar 
toe gaat, de mensen die je gaat ontmoeten, door de kleren die je ’s morgens aantrekt. Draagt m’n klant 
een pak, dan trek ik ook een keurig pak aan. Ken ik de omgeving waar ik naar toe ga niet, dan trek ik een 
keurig pak aan met een sportieve blouse eronder. Kan ik altijd m’n jasje uittrekken als m’n relatie geen 
pak aan heeft. Dat zijn allemaal vormen van onbewust rapport maken. Een NLP Practitioner leert om dat 
bewust te doen. Bewust en subtiel. 

Subtiel rapport maak je door bewegingen en gebaren pas later na te doen, door ze gedeeltelijk na te 
doen of door ze met een ander lichaamsdeel na te doen. Als iemand met gekruiste benen zit, wat ik niet 
comfortabel vind, dan kruis ik m’n vingers. Maakt iemand weidse gebaren met z’n armen, dan maak ik 
‘weidse’ gebaren met m’n vingers. De aandacht die je iemand geeft als je observeert, is al de helft van 
het opbouwen van rapport. Soms observeer ik alleen maar en ga dan later, als we niet meer samen zijn, 
in rapport. Dan kan ik uitgebreid oefenen om met diegene in rapport te zijn. De volgende keer kan ik dat 
dan onopvallend toepassen en me beter concentreren op bijvoorbeeld de inhoud van het gesprek. 

Je kunt rapport maken met iemand door je zintuigen te gebruiken. Je kan dingen die je kunt zien, horen 
en voelen nadoen. 

Lichaamshouding en bewegingen zien 

Wat zie je aan iemand, welke gebaren kun je 
onopvallend nadoen, kun je de lichaamshouding nadoen, leunt iemand meer de ene kant op of de 
andere? Hoe houdt hij zijn hoofd? Hoe beweegt hij zijn hoofd als hij praat? Hoe verdeelt hij zijn gewicht 
als hij staat? Hoe loopt hij? 
Het gezicht van iemand geeft enorme mogelijkheden om rapport mee te maken. Volgens mij zitten er 
meer dan 70 spieren in je gezicht die op verschillende manieren bewegen. Hoe knippert hij met z’n ogen? 
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Hoe fronst hij zijn voorhoofd, lachrimpels, neusvleugels, de bewegingen van de mond en ga zo maar 
door. Een mensengezicht beweegt! 

Ga er maar eens mee aan de slag als je dat leuk vind en let op het effect. Soms werkt het al na een paar 
seconden. In het volgende stuk over rapport zal ik uitleggen hoe je rapport kunt maken met dingen die je 
van iemand kunt horen. 

Andere artikelen over rapport: 

• Nog wat NLP Rapport 

• NLP rapport oefeningen 

• NLP rapport maken met de woorden die iemand gebruikt 

• NLP rapport maken door te voelen 

• NLP rapport horen 
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NLP rapport horen 
donderdag, juni 2007, 14:31:59 | Ben Licher 
In het vorige stuk over rapport heb ik verteld wat rapport maken betekent en welke effecten dat kan 
hebben op je gesprekspartner. Je kunt rapport maken met iemand door de dingen die je ziet, hoort of 
voelt subtiel na te doen, waardoor je snel contact maakt met iemand. Deze keer beschrijf ik de dingen die 
je kunt horen en waar je rapport mee maakt door het gebruik van je stem aan te passen aan die ander. 

Je kunt letten op toon, tempo, volume, timbre en intonatie. Praat de ander snel en hoog of juist laag 
en langzaam. Legt hij de nadruk op bepaalde woorden. Gebruikt iemand veel klanken? Praat hij diep 
vanuit zijn buik of hoor je neusklanken? Let eens op de rijkdom van een stem. 

In openbare of drukke gelegenheden kan je oefenen om naar deze kwaliteiten van een stem te leren 
luisteren. Als je zo ver van een paar mensen afzit dat je niet kunt verstaan wat ze zeggen maar wel kunt 
horen dat er gepraat wordt, zul je snel de verschillen ontdekken. 

Rapport maken met de ademhaling kun je vaak zien (meebewegen van het lichaam bij in- en 
uitademen) en soms kun je het ook horen. In het spreektempo van iemand kun je ook de ademhaling 
horen. Als iemand inademt, dan kan hij niet praten. Dat kan alleen tijdens het uitademen. Dus de stiltes 
die vallen in zinnen zijn vaak de momenten van inademen. Ademt iemand hoog in de borstkas, lager of 
heeft hij een diepe buikademhaling? Je kan daar dus het ritme en de diepte van jouw ademhaling op 
aanpassen. 

De ademhaling van iemand nadoen kan wel eens lastig zijn, omdat je dan meer of minder zuurstof dan je 
gewend bent naar binnen krijgt. ‘Kruislings matchen’, het nadoen met een ander lichaamsdeel, zoals ik in 
het vorige stukje schreef, is dan de oplossing. Ik tik het ritme van je ademhaling met m’n voet op de grond 
of zachtjes met m’n vinger op tafel. 

Deze signalen noem je in NLP: Accessing cues (toegangsignalen), er volgen er meer. Ik zet ze wellicht 
nog eens op een rijtje. 
Je kunt ook naar de woorden die iemand gebruikt luisteren, te taalgebruik. Daarover meer in een volgend 
stuk. 

Andere artikelen over rapport: 

• Nog wat NLP Rapport 

• NLP rapport oefeningen 

• NLP rapport maken met de woorden die iemand gebruikt 

• NLP rapport maken door te voelen 

• Een van de eerste NLP lessen: Rapport 
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NLP rapport maken door te voelen 
woensdag, juni 2007, 16:57:05 | Ben Licher 
Mensen kunnen voelen wat andere mensen voelen. De meeste dan :-). Daar is niets zweverigs aan en je 
hoeft er geen NLP-er voor te zijn, niet paranormaal begaafd, heldervoelend of energetisch huppeldepup. 
Kijk maar eens naar een film; je schrikt als hoofdrolspeler schrikt, ik voel het in m’n hoofd als m’n 
kleinzoon weer eens tegen de grond aangaat en ik voel het als m’n Bas binnen komt lopen en hij niet 
lekker in z’n vel zit en wat extra aandacht nodig heeft. 

Het feit dat mensen spiegelneuronen hebben is uitgebreid bestudeerd en beschreven en ik heb er een 
paar leuke artikeltjes over gevonden waarin dat beschreven wordt. 

Misschien dat het sommige mensen van nature makkelijker afgaat dan anderen. Als je op de 2 reeds 
besproken fronten (zien en horen) goed rapport kunt maken, dan gaat het rapport maken met gevoel 
bijna vanzelf. Dan voel je wat die ander voelt. 

Zelf ervaar ik dat dat het snelst gaat als ik rapport maak met de gezichtsuitdrukkingen van iemand. 
Diep fronsen, mondhoeken naar beneden en op m’n kiezen bijten en ik ben bij de emotie van die ander. 
Meelachen is fijner :-). Ik ben daar altijd voorzichtig mee want ik wil niet alle emoties van iedereen voelen. 

Als coach zou ik ook m’n werk niet kunnen doen als ik alleen maar in het gevoel van die ander zou 
duiken en er teveel in mee zou gaan. Kruislings matchen, gedeeltelijk rapport maken en m’n voeten plat 
op de grond houden (goed gegrond zijn) zijn een paar van die dingen die me helpen om bij mezelf te 
blijven, terwijl ik toch in rapport met die ander ben. 

Andere artikelen over rapport: 

• Nog wat NLP Rapport 

• NLP rapport oefeningen 

• NLP rapport maken met de woorden die iemand gebruikt 

• NLP rapport horen 

• Een van de eerste NLP lessen: Rapport 
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NLP rapport maken met de woorden die iemand gebruikt 
vrijdag, juni 2007, 9:56:25 | Ben Licher 
Nu je misschien tijdens het maken van rapport gelet hebt op de toon en het tempo van iemands stem, ga 
ik het hebben over de woorden die iemand gebruikt. 

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren voor de woorden die hij gebruikt. Hoe dat komt daar kan ik wel een 
ander blog aan weiden. In NLP categoriseren we de woorden die iemand gebruikt soms naar de 
zintuigen. Zijn het ‘visuele’, ‘auditieve’ of ‘kinesthetische‘ woorden of gezegdes? 

In het NLP Metaprogramma: Zintuiglijk kanaal kwamen deze termen ook al aan bod. Visueel heeft te 
maken met zien, auditief met horen en kinesthetisch met voelen. Zegt iemand: ik heb hier een beeld bij 
(visueel) of ik hoor wat je zegt (auditief) of zegt hij: ik voel wat je bedoelt. 

Luister en gebruik de zintuiglijke termen en gezegdes, let ook eens op de volgorde waarin de ander 
zintuiglijke termen en gezegdes gebruikt. Sommige mensen kunnen heel snel schakelen tussen de 
verschillende zintuiglijke systemen. Vertaal ze niet naar je eigen systeem, maar gebruik ze letterlijk en in 
dezelfde volgorde. 

Soms gaat rapport maken te gemakkelijk en moet je zelfs opletten zodat je stopwoorden niet te 
nadrukkelijk herhaalt :-). 

Luister ook eens naar woorden die voor de ander belangrijk lijken. Dit zijn woorden waar bijvoorbeeld 
even de nadruk op wordt gelegd of de waarden die de ander hanteert: “Ik vind het heel belangrijk dat we 
een goed gevoel bij dat gesprek hebben.” Aan zo iemand vraag je niet of hij het leuk vind om een cursus 
gesprekstechnieken te volgen maar je vraagt hem of hij die cursus die over intensief gesprekken voeren 
gaat, belangrijk vindt. Dan begrijpt hij je en heb je een vorm van rapport. 

Gevoel, intensief en voeren zijn alle drie woorden die met ‘voelen’ te maken hebben. Voelen is mijn 
voorkeursysteem. Dat zijn dus ook de voorbeelden die ik spontaan opschrijf. Ik kan wel schakelen, maar 
andere termen moet ik vaak ietsje langer over nadenken. Zo moet je waarschijnlijk ook iets meer moeite 
doen om rapport te maken met iemand die woorden gebruikt uit een heel ander systeem dat jij gewend 
bent. Misschien begrijp je die ander niet eens meteen … en als het puur om rapport maken gaat, zodat 
die ander zich op z’n gemak voelt, dan hoeft dat ook niet. Dan hoef je alleen maar precies te herhalen 
wat die ander zegt en die ziet dan dat jij hem aanvoelt. 

Andere artikelen over rapport: 

• Nog wat NLP Rapport 

• NLP rapport oefeningen 

• NLP rapport maken door te voelen 

• NLP rapport horen 

• Een van de eerste NLP lessen: Rapport 
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NLP rapport oefeningen 
zondag, juli 2007, 8:30:06 | Ben Licher 
Rapport maken kun je op verschillende manieren oefenen: 

• Ga ergens zitten waar veel mensen zijn. Kies iemand uit waar je naar gaat luisteren. Kijk niet 
naar de persoon; luister alleen naar woordgebruik. En schrijf zoveel mogelijk op. Doe dat een 
week, overal waar je bent. 

• De week daarop ga je je concentreren op de toon, het ritme et cetera. Tik met je vingers het ritme 
dat je oppikt zachtjes op je benen na (kruislings matchen). Luister niet naar de woorden van 
degene naar wie je luistert. 

• Oefen apart op verschillende onderdelen van rapport. Eerst de ademhaling, dan gebaren, dan 
woorden (of in een andere volgorde) totdat je ze kunt combineren. 

• Observeer iemand waar je regelmatig mee omgaat: bewegingen, houding, gebaren en ga dan als 
je weer alleen bent dat nadoen, kijk in de spiegel hoe dat eruit ziet, of het lijkt op wat diegene 
doet. 

• Maak rapport met de gezichtsuitdrukking van nieuwslezers, presentatoren of je favoriete acteur 
op de televisie. 

• Maak rapport met je huisdieren. Bijvoorbeeld met de totale ontspannenheid van je kat, je zult het 
effect in een paar seconden merken. Onze werkruimte staat op een groot terrein waar ook 65 
paarden op stal staan. Ik ga voor een paard staan en maak met mijn handen rapport met zijn 
oren, door met m’n handen de bewegingen van zijn oren na te doen. 

En als je denkt dat je voldoende geoefend hebt, doe het dan gewoon. 

• Maak subtiel rapport met winkeliers, obers, mooie mannen of mooie meisjes of wie dan ook waar 
je iets van nodig hebt (die cursus flirten heb je dan echt niet meer nodig :-). 

• Maak rapport met je partner …, als dat nog niet vanzelfsprekend is. 

• Stel dat je een lastig gesprek te gaan hebt met iemand. Begin dan een paar dagen van tevoren 
met rapport maken, leef je in in die ander … Je zult zien dat het gesprek veel makkelijker gaat 
dan dat je dacht. 

Je zult zien dat je contact met mensen (en dieren) een stuk plezieriger wordt, als je het subtiel doet. Een 
van onze NLP Pracs is eigenaar van een winkel, hij verkoopt fietsen. Nadat hij rapport ging maken met 
zijn klanten door de woorden van die klant te gebruiken, ging zijn omzet ineens omhoog. Joh :-). 

Andere artikelen over rapport: 

• Nog wat NLP Rapport 

• NLP rapport maken met de woorden die iemand gebruikt 

• NLP rapport maken door te voelen 

• NLP rapport horen 

• Een van de eerste NLP lessen: Rapport 
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Nog wat NLP Rapport 
woensdag, juli 2007, 11:56:39 | Ben Licher 

Indirecte afstemming (kruislings matchen) 

Maak rapport met een lichaamsdeel van iemand met een ander lichaamsdeel van jezelf. Kruis je vingers 
als iemand zijn benen kruist. Pas bijvoorbeeld je spreektempo aan aan de ademhaling van de ander of 
volg het ritme door zachtjes met je vinger op je benen te tikken. 

Matchen/mismatchen 

Dit zijn uitdrukkingen die worden gebruikt voor rapport maken (matchen) of juist niet (mismatchen); ze 
hebben nóg een betekenis. 

Matchen benadrukt wat er is. Bijvoorbeeld: wat een heerlijk weer, ik heb lekker gegeten, ik ben moe, wat 
een mooie planten staan hier. 

Het tegenovergestelde is mismatchen. Dan ligt de nadruk op wat er niet is. Je formuleert iets negatief. 
Bijvoorbeeld: het weer was niet slecht; ik heb niet onaardig gegeten; ik ben niet fit, er hangen hier geen 
gordijnen. 

Mismatchen is niet beter dan matchen of omgekeerd. Het is de manier waarop iemand zich uitdrukt en 
naar de wereld kijkt. Het NLP Metaprogramma ‘Vergelijking’, overeenkomst of verschil gaat ook hierover. 
Matchers zijn fijn in een projectteam, maar koester die mismatcher! 

Je kunt ook jezelf (mis)matchen. Als ik me blij en enthousiast voel en dat in woorden en gedrag ook zo 
naar buiten breng, dan match ik mezelf; dan ben ik congruent. 

Als ik me blij en enthousiast voel en toch met dat poker face blijf zitten, mismatch ik mezelf. Ook lastig 
voor anderen om te weten hoe het zit. In NLP noem je dat ‘incongruent’. 

De in NLP vaak gebruikte uitdrukking: “Walk your talk“, oftewel, “doe wat je zegt” slaat hier op. 

Zoals je op toon, houding, spreektempo et cetera kunt matchen, kun je er ook op mismatchen. 

Als je een eind aan een gesprek wilt maken kan je subtiel gaan mismatchen, beetje bij beetje. Die ander 
voelt dan wel aan dat het tijd is om op te stappen. Als je niet zo subtiel mismacht, plotseling het rapport 
verbreekt, dan is die ander gelijk van slag. Stokt, komt niet meer uit z’n woorden … 

En als je goed bent in subtiel rapport maken, en die ander verbreekt dat rapport, en je gaat weer in 
rapport en die ander verbreekt dat weer … allemaal op onbewust niveau … ga dan maar iets anders 
doen. 
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NLP Rapport, gemeenschappelijke ervaringen 
zaterdag, juli 2007, 19:58:40 | Ben Licher 
Als je gemeenschappelijke ervaringen deelt met iemand heb je heel snel rapport. Mensen waar het 
meteen en gemakkelijk mee klikt, hebben kinderen van dezelfde leeftijd als die van jou, of juist geen 
kinderen, net als jij, werken in dezelfde branche, gaan ook graag naar jouw favoriete vakantieland, 
hanteren dezelfde overtuigingen of waarden, je kent dezelfde mensen of komt uit dezelfde streek, je 
houdt van hetzelfde eten en ga zo maar door. 

Die gemeenschappelijke ervaringen zorgen ervoor dat je het snel heel goed kunt vinden met iemand. En 
dat is één van de dingen waar rapport maken om gaat. Dat je het snel goed kunt vinden met iemand. Of 
dat nou in een werksituatie of privé is. 

Heb je geen gemeenschappelijke ervaring …? Toch wel, je hebt vast allemaal op de basisschool 
gezeten, de middelbare, een vak geleerd, ouders gehad … iedereen vindt wel iets moeilijks in z’n leven, 
of juist makkelijk. Door over zo’n makkelijk onderwerp te praten, ontdek je al snel dat je toch iets 
gemeenschappelijks hebt. Deel de mensheid door 2: mannen en vrouwen en je hebt al een beginpunt. 

We hebben regelmatig groepen mensen over de vloer die NLP komen leren. Gemeenschappelijk doel: 
NLP leren. Al voor het handen schudden en namen noemen een stukje rapport. Tijdens de eerste 
koffiepauze is de sfeer al geanimeerd: wat voor ‘n werk doe je, waar kom je vandaan, waar woon je, heb 
je al eerder een NLP cursus gedaan? Langzaam komt er informatie los over gezin of familie. Tijdens de 
lunch hoor je dan: “hé, ik ook of jij ook? …” en dan komen de gesprekken snel op gang. Allemaal op 
basis van dat ene, gemeenschappelijke doel: NLP leren. 

Andere artikelen over NLP Rapport: 

• NLP rapport oefeningen 

• NLP rapport maken met de woorden die iemand gebruikt 

• NLP rapport maken door te voelen 

• NLP rapport horen 

• Een van de eerste NLP lessen: Rapport 
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Het nut van rapport maken: Pacing en Leading 
maandag, juli 2007, 8:35:42 | Ben Licher 
Behalve dat het maken van rapport een betere relatie met iemand tot stand brengt, zet je het ook in om te 
kunnen leiden. 

Pacing and leading 

Betekent dat je eerst de ander volgt (pacing) met het doel te gaan leiden (leading). 

Als je subtiel en elegant iemand vanuit zijn eigen toestand leidt naar een andere toestand noemt NLP dat 
leading. Als je rapport hebt gemaakt door te volgen, dan kun je gaan leiden door in je gedrag kleine 
veranderingen aan te brengen. Bijvoorbeeld je stem harder of zachter te laten klinken of je 
lichaamshouding te veranderen. De ander gaat dan onbewust met je mee. Je kan dan stap voor stap 
verder gaan met het veranderen van je gedrag. 

De bedoeling van volgen en daarna leiden is iemand naar een ander (gewenst) gedrag brengen. 
Bijvoorbeeld een depressieve houding veranderen in een energieke houding, een gesloten houding in 
een open houding. 

Je kan ook iemand helpen door rapport te maken 

Als iemand het nodig heeft om een bepaald gebaar te maken voordat hij het juiste woord kan zeggen, 
kun jij hem helpen door dat gebaar te maken. Vorige week, tijdens een NLP Practitioner opleiding zag ik 
dat een van de deelnemers telkens vóór een oefening de instructies ging lezen op een bepaalde manier; 
naar de tekst kijken, in zichzelf mompelen en ritmische handgebaren maken. 
Toen ze een redelijk gecompliceerde oefening wilde voorbereiden en ze haar syllabus niet kon vinden, 
heb ik haar verteld wat de stappen zijn en tegelijkertijd haar gebaren gemaakt. Ze kon de stappen 
gewoon onthouden en heeft het proces perfect begeleidt. Toen we het er later over hadden was ze zich 
er niet van bewust dat ik die gebaren maakte, wist alleen dat toen ik het vertelde ze dacht: “Oh, eitje, dat 
doe ik wel.” 

We gebruiken NLP om je NLP te leren :-). 

Andere artikelen over NLP Rapport: 

• NLP Rapport, gemeenschappelijke ervaringen 

• Nog wat NLP Rapport 

• NLP rapport oefeningen 

• NLP rapport maken met de woorden die iemand gebruikt 

• NLP rapport maken door te voelen 

• NLP rapport horen 

• Een van de eerste NLP lessen: Rapport 
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NLP Rapport met de NLP Metaprogramma’s 
zaterdag, juli 2007, 13:32:45 | Ben Licher 
Als iemand een verhaal vertelt en op de details ingaat, ga dan zelf ook in op details. Als iemand globaal is 
en het over de grote lijnen heeft, ga dan niet in op details, je gesprekspartner zal zich snel vervelen.  

Zo kun je vast nog meer NLP Metaprogramma’s bedenken waarop je rapport kunt maken. 
Referentiekader bijvoorbeeld, iemand met een externe referentie heeft feedback nodig, wil jouw mening 
weten. En tegen iemand met een interne referentie zeg je: “Je weet zelf wel wat je wilt.”  

 


