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1  Metaprogramma’s

 1.1  Filteren en filters

Ieder mens heeft filters. Jij ook. Er zijn filters actief die ervoor zorgen dat je kostbare systeem 
niet overbelast raakt (belastingfilters). Daarnaast zijn er verschillende focusfilters actief die 
bepalen wat jij waarneemt.

Belastingfilters

We kennen drie globale belastingfilters: weglaten, vervormen en generaliseren. Het weglating-
filter zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet van al je collega’s de kleur van de ogen kunt noemen. 
Je ziet ze wel, maar je neemt het niet bewust waar. Dit filter zorgt er ook voor dat je de gelui-
den van de openbare weg niet registreert. Het vervormingfilter bijvoorbeeld zorgt ervoor dat 
je betekenis kunt geven aan datgene wat je niet kunt waarnemen. Collega Jan heeft een bobbel 
op zijn borst, dus je neemt aan dat hij een zakdoek in zijn borstzak heeft zitten. Je ziet een wit 
staafje bij een bord liggen en je gaat ervan uit dat het een krijtje is (het blijkt een kokertje van 
karton te zijn). Je hebt een zin van collega Lia niet goed verstaan, maar je begrijpt toch wat ze 
bedoelt (dat wil zeggen: je denkt het te begrijpen).
 Het generalisatiefilter zorgt ervoor dat je nieuwe informatie snel kunt plaatsen in herken-
bare kaders. Dat is reuze handig. Je komt voor de tweede keer in een conferentiecomplex en je 
weet nu precies waar je het toilet kunt vinden dankzij je generalisatiefilter. Dit filter heeft ook 
een nadelige kant. Na een lang, voor jou complex maar herkenbaar verhaal van collega Fred zeg 
je: ‘Fred ziet weer eens beren op de weg.’ Alle zinnige informatie van Fred ten spijt, jij hebt het 
bekende berenpatroon van Fred ontdekt in zijn verhaal en nu generaliseer je het gehele verhaal 
als ‘hij doet het weer’.

Focusfilters

‘Perceptie is projectie’ is een bekende uitspraak in de psychologie. Het betekent zoiets als 
‘we zien wat we denken te zien’. Dat komt omdat er verschillende filters actief zijn die onze 
focus sturen. Bekende voorbeelden: je vriendin is zwanger en opeens zie je overal om je heen 
zwangere vrouwen. Je hebt een nieuwe mp3-speler gekocht en opeens zie je overal om je heen 
mensen met dezelfde mp3. Kennelijk zijn er filters actief die onze focus bepalen. Binnen NLP 
onderscheidt men de volgende focusfilters:

▶ metaprogramma’s
▶ attitudes
▶ taal
▶ herinneringen
▶ waarden
▶ overtuigingen
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Over elk van deze filters zou je een hoofdstuk kunnen schrijven. Ik beperk me hier tot meta-
programma’s.

Metaprogramma’s

‘Metaprogramma’s zijn patronen die herkenbaar zijn in hoe iemand waarneemt, denkt en voelt 
en die tot uitdrukking komen in verbaal en non-verbaal gedrag,’ aldus Jaap Hollander. Het 
zijn inhoudsloze filters die duidelijkheid geven over hoe iemand denkt. Sommige mensen zien 
altijd wat iemand niet goed doet (mismatch) terwijl andere juist zien wat iemand wel goed doet 
(match). Het matchfilter is een voorbeeld van een metaprogramma. Metaprogramma’s zijn 
denkpatronen die ‘meta’ (oftewel ‘boven’) onze andere mentale programma’s staan (zoals herin-
neringen, overtuigingen, waarden). Met andere woorden: eerst gaat de informatie langs onze 
metaprogramma’s en pas dan langs de andere focusfilters.

 1.2  Werken met metaprogramma’s

Er zijn verschillende indelingen van metaprogramma’s. De meeste NLP-trainers onderschei-
den zo’n twintig relevante metaprogramma’s. Michael Hall en Bob Bodenhamer noemen er 51 
in hun boek Figuring out people. Ik laat je hieronder kennismaken met tien veelvoorkomende 
metaprogramma’s.

1  Het criteriumfilter

Wat is het?
Mensen laten zich leiden door waarden of criteria. Voorbeelden hiervan zijn woorden als rust, 
vertrouwen, respect, uitdaging, openheid. Criteria zijn niet aan te geven als goed of slecht. Ze 
zijn per individu verschillend en hebben een zeer persoonlijke betekenis. Wanneer we onze cri-
teriawoorden horen, verhoogt dat onze energie en motivatie.

Wat is het nut?
Het criteriumfilter geeft ons de gelegenheid om criteriawoorden van mensen te hanteren om op 
deze manier beter af te stemmen op de ander en de motivatie van de ander te vergroten. Als je 
weet dat een collega met wie je in gesprek bent intellectueel contact belangrijk vindt, dan kun 
je via dit criterium contact met haar maken. Je kunt deze collega ook prikkelen en motiveren 
door bewust haar intellectuele vermogens aan te spreken. Bij deze collega haal je het niet in je 
hoofd om in een goed gesprek lijfelijk contact te zoeken, grappen te maken of oppervlakkig te 
blijven, omdat je weet dat je dan het risico loopt een mismatch met haar te maken.

Hoe herken je dit metaprogramma?
We herkennen criteriawoorden als zelfstandige naamwoorden die mensen uitspreken in de 
context van:

▶ Wat vind je belangrijk?
▶ Wat betekent X voor jou (X = een criterium)?
▶ Waarom doe je dit, wat levert het op?
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2  Doelrichtingsfilter: bereiken of vermijden?

Wat is het?
Dit metaprogramma geeft aan waar we naartoe willen (wat we willen bereiken) of waar we van 
weg willen (wat we willen vermijden).

Wat is het nut?
In het taalgebruik van mensen kun je horen of ze bepaalde waarden/criteria willen bereiken 
of juist willen vermijden. Stel je voor dat jij gericht bent op iets vermijden, terwijl een collega 
juist gericht is op bereiken. Dan is het lastig om tot elkaar te komen. In coaching is dit meta-
programma erg belangrijk. Veel cliënten weten vooral wat ze niet willen. Daarmee streven ze 
onbewust na wat ze willen vermijden en krijgen ze dus inderdaad precies dat wat ze niet willen. 
Een coach helpt deze cliënten daarom bij het stellen van bereikbare doelen en is dus gericht op 
bereiken. Als je weet wat je wel wilt, heb je al een eerste stap gezet in het bereiken van dit doel.

Hoe herken je dit metaprogramma?
Je herkent dit programma door goed te luisteren naar wat iemand wel wil (bereiken) of juist 
wat hij wil voorkomen (vermijden). Een vraag die hierbij kan helpen: wat doet het voor je als je 
(in die context) (criterium) X hebt? Dus: wat doet het voor je als je in een oudergesprek respect 
hebt?

3  Motivatiefilter: opties of procedures?

Wat is het?
Dit metaprogramma geeft aan waarom we iets doen. De antwoorden vertellen ons of mensen 
keuzes ervaren in hun leven of een noodzaak om te handelen volgens een bepaalde aanpak.

Wat is het nut?
In vergaderingen is dit een interessant metaprogramma dat voor veel ruis en onbegrip zorgt. 
Denk je maar eens in. In een teambijeenkomst staat de vraag centraal: hoe gaan we de kinde-
ren die uitvallen op technisch lezen en rekenen nu opvangen? Leerkracht A vindt dat er een 
strak stappenplan moet komen waarin stap voor stap vermeld staat wat te doen (procedures). 
Leerkracht B vindt dat geen goed idee: het gaat om het kind. Zij pleit ervoor te kijken wat het 
kind nodig heeft en dan heel adaptief hierop in te gaan (opties). Leerkracht C vindt dat ook: de 
problemen zijn zo divers, dus kijk wat er op je pad komt en ga zo goed mogelijk daarmee om 
(opties). Leerkracht D vindt het best om afspraken te maken, maar wil zich niet vastpinnen op 
bepaalde materialen (opties). Leerkracht E vindt juist dat alle kinderen eerst gescreend moe-
ten worden via een toets door de remedial teacher waarna zij met elk kind een handelingsplan 
opstelt (procedures).

Hoe herken je dit metaprogramma?
Let op optie- of procedureaspecten in het taalgebruik. Optiemensen willen vrijheid, willen zich 
niet laten vastleggen en zien altijd andere mogelijkheden. Proceduremensen willen heldere 
afspraken die door iedereen strak worden uitgevoerd en verwachten dat iedereen zich ook aan 
deze afspraken zal houden. 
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4  Actiefilter: proactief of reactief?

Wat is het?
Dit filter geeft aan op welke wijze mensen energie steken in hun doel en voorspelt op welke 
wijze ze zullen gaan handelen. Sommige mensen komen meteen in actie in een nieuwe situatie. 
Anderen kijken liever eerst even toe, overzien de situatie en komen dan in actie. Ten onrechte 
wordt deze filter wel eens genoemd: actief versus passief. Reactieven zijn helemaal niet passief: 
zij nemen eerst denktijd voor ze in actie komen.

Wat is het nut?
Het is goed als teamleden van elkaar weten hoe ze in dit metaprogramma zitten. Proactieven 
kunnen wel eens het gras voor de voeten wegmaaien van reactieven. Extreme proactieven 
komen meteen in actie, beginnen meteen te praten, zonder dat ze goed over hun handelingen 
nagedacht hebben. Extreme reactieven nemen zoveel denktijd dat alle spreektijd door anderen 
al gevuld is. Ken je eigen metaprogramma en stem af als je met collega’s in overleg bent.

Hoe herken je dit metaprogramma?
Proactieven nemen initiatief, spreken over ‘ik doe’, houden van nieuwe en onbekende situaties, 
nemen graag risico’s, reageren vaak snel. Reactieven bestuderen eerst de situaties en gaan dan 
pas tot handelen over, laten het initiatief aan anderen en springen later in, stellen vragen en wil-
len niet overhaast te werk gaan.

5  Relatiefilter: overeenkomst of verschil?

Wat is het?
Deze filter geeft aan of mensen op zoek zijn overeenkomst of naar verschillen? Of is het glas 
halfvol of halfleeg? Matchers zijn op zoek naar overeenkomsten en zijn ingesteld op gelijkheid. 
Ze zullen aangeven wat ze weten of wat ze goed vinden. Mismatchers zoeken de verschillen en 
zijn ingesteld op afwijkingen. Zij zullen aangeven wat ze niet weten of wat ze niet goed vonden 
gaan. 

Wat is het nut?
Wellicht een overbodige toevoeging, maar we maken haar nogmaals: er is geen metaprogram-
ma goed of slecht. Er zijn genoeg contexten waarin het prettig is dat iemand kan mismatchen. 
Stel je eens voor dat je een geweldig plan hebt. Je hebt het plan helemaal uitgewerkt en je vindt 
het erg goed uitvoerbaar. Nu zou je nog wel wat feedback van collega’s willen ontvangen, met 
name op de zwakke plekken in het plan. Dus vraag je collega X. Je weet dat X een geboren mat-
cher is. De kans is dus groot dat deze collega alleen maar positieve en stimulerende feedback 
geeft. Maar eigenlijk heb je dan nog niet de feedback die je nodig hebt. Je kunt dan beter col-
lega Z vragen, die erg kritisch is en altijd meteen ziet wat er niet klopt (mismatcher). Als jouw 
plan haar kritiek kan weerstaan, heb je een goed plan!

Hoe herken je dit metaprogramma?
Stel jezelf de volgende situatie voor. Je begeleidt een student van de pabo. Wat zie jij als eerste: 
wat er goed gaat of wat er verkeerd gaat? Of deze situatie: een collega vraagt jouw mening over 



 
Extra hoofdstuk 1 Metaprogramma’s bij Gesprekscommunicatie – 8/13

een thema-idee in de klas. Zie je meteen wat er allemaal niet klopt aan het voorstel of wat de 
sterke kanten van het voorstel zijn?

6  Abstractiefilter: globaal of specifiek?

Wat is het?
Dit filter geeft aan hoe mensen in een bepaalde context met informatie omgaan: zijn ze gericht 
op de grote lijnen (globaal) of meer op details (specifiek)? 

Wat is het nut?
Ieder mens heeft een bepaalde voorkeur. Sommigen willen eerst de grote lijnen van een ‘ver-
haal’ (voorstel, programma, onderwerp, enzovoort) horen om pas daarna in te zoomen op de 
details. Anderen willen dat juist net andersom. Bij dit metaprogramma liggen dan ook veel 
afstemmingsvoorbeelden voor de hand. Tijdens een oudergesprek begin jij met een detail (‘het 
schrijven gaat nog niet zo goed’) terwijl de ouder liever de grote lijnen hoort. Tijdens een team-
overleg breng jij een voorstel zeer gedetailleerd in terwijl bepaalde collega’s afhaken omdat zij 
de rode draad niet kunnen volgen. Of tijdens de klas geef jij een globale uitleg terwijl een aantal 
kinderen juist een specifieke instructie wil.

Hoe herken je dit metaprogramma?
Je kunt vaak aan het taalgebruik van iemand al horen of deze persoon meer gericht is op grote-
re lijnen of op details. Natuurlijk kun je er ook naar vragen: wat heb jij eerst nodig om te weten: 
het groter verband of de details?

7  Aansluitingsfilter: ik – ik en zij – wij?

Wat is het?
Dit filter laat zien hoe mensen zich verhouden tot andere mensen en geeft antwoord op de 
vraag welke accenten mensen leggen met betrekking tot hun werksituaties. Ben je gericht op ik, 
ik en zij of wij?

Wat is het nut?
Dit metaprogramma is met name interessant in teamontwikkeling en in sollicitatiegesprekken. 
Wat zijn de voorkeuren van de verschillende teamleden? Wat betekent dit voor bepaalde vor-
men van samenwerking in commissies? Als je een nieuwe collega wilt aannemen, wat voor een 
type wil je dan: 

▶  een ik-gericht type (werkt het liefst alleen, heeft graag eindverantwoordelijkheid en con-
trole);

▶ een ik/zij-gericht type (wil deel uitmaken van een team, maar wel met eigen verantwoorde-
lijkheden en afgebakende taken);

▶ een wij-gericht type (wil in een team werken met gedeelde verantwoordelijkheid, heeft 
moeite met hiërarchische structuren).
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Hoe herken je dit metaprogramma?
Stel aan mensen de vraag: vertel eens over een werksituatie die je goed bevallen is. Dan hoor je 
vanzelf of ze over ik praten, ik en zij of over wij.

8  Stressresponsefilter: voelen of denken?

Wat is het?
Deze filter voorspelt hoe iemand in een stresssituatie handelt. 

Wat is het nut?
Zelfkennis: ken jezelf en weet wat je neiging is in stresssituaties, bijvoorbeeld als er plotseling 
een ouder voor de deur van je klas staat te schreeuwen. Vanuit deze zelfkennis kun je bepaalde 
vaardigheden gericht trainen (kalm blijven voor de voelers, betrokkenheid tonen voor de den-
kers). 

Hoe herken je dit metaprogramma?
De denker reageert tijdens stress zonder zijn emoties te tonen, lijkt koud en gevoelloos. Hij is 
in staat om te blijven denken en het hoofd koel te houden waardoor hij de controle kan hou-
den. Hij wordt tijdens stresssituaties ook niet getriggerd door emoties van anderen. De denker 
is functioneel in hoge stresssituaties door zijn afstand en overzicht.
De voeler daarentegen reageert vanuit emoties en voelt zich verbonden met de probleemsitu-
atie. Hij voelt mee met emoties van anderen en kan deze gevoelens snel overnemen. De voeler 
is functioneel in lage stresssituaties door zijn betrokkenheid en verbondenheid.

9  Bewijssysteemfilter: zien, horen, doen/voelen of lezen/weten?

Wat is het?
Dit metaprogramma geeft het voorkeurssysteem van iemand aan: welk zintuigensysteem 
gebruikt iemand om ergens van overtuigd te zijn? Sommige mensen zijn ergens van overtuigd 
als ze het lezen, andere als ze het zien, andere als ze zelf kunnen doen of voelen en weer andere 
als ze het horen.

Wat is het nut?
Als je weet vanuit welk zintuigensysteem iemand zich laat overtuigen, kun je iemand op dit 
systeem aanspreken. Stel, je voert een oudergesprek met een moeder die duidelijk gericht is op 
voelen/doen (‘dat voelt niet goed’, ‘wat kan ik dan met hem doen?’) en jij bent als leerkracht 
gericht op zien (‘dat ziet u niet goed’). Als jij vanuit jouw eigen zintuigensysteem blijft commu-
niceren (in dit geval ‘zien’), zal het lang(er) duren voor je een goed contact hebt met de ouder 
die gericht is op voelen/doen.

Hoe herken je dit metaprogramma?
Je kunt dit metaprogramma goed waarnemen in het taalgebruik en in de lichaamstaal en geba-
ren die iemand maakt. Zo zal iemand die auditief ingesteld is (‘horen’) eerder zijn voorkeursoor 
naar je toedraaien. Iemand die visueel is ingesteld zal veel gebaren maken om te verbeelden wat 
hij bedoelt en iemand die kinesthetisch ingesteld is (gericht op voelen) zal sneller lichamelijk 
contact zoeken.
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Je kunt ook de vraag stellen: hoe weet je dat iemand goed is in zijn werk? Mensen geven dan 
antwoorden als: dat zie ik, dat voel ik, dat hoor ik, dat weet ik gewoon.

10 Overtuigingsbewijs: automatisch, enkele malen, voortdurend

Wat is het?
Sommige mensen zijn meteen overtuigd van iets. Ze hoeven het maar te ervaren, of te doen, of 
te horen of te lezen (zie hierboven) en ze geloven erin. Andere mensen zijn pas na enkele keren 
overtuigd. Weer andere mensen moeten voortdurend overtuigd worden.

Wat is het nut?
Zelfinzicht in dit metaprogramma kan leiden tot een duidelijke coachvraag. Als je als leerkracht 
voortdurend overtuigd moet worden dat je best wel een goed oudergesprek kunt voeren (of dat 
je goed kunt lesgeven, of dat je goed leiding kunt geven, enzovoort), is dat voor jezelf erg ver-
moeiend. Wat zou er mooier zijn dan dat je met behulp van een coach beweging kunt krijgen 
in dit belemmerende patroon?

Hoe herken je dit metaprogramma?
Vraag: hoe vaak moet iemand zijn competentie bewijzen voordat jij overtuigd bent? Of vraag: 
hoe vaak moet je het zien, horen, lezen of doen voordat je weet of iemand goed is in zijn werk?

Voor alle metaprogramma’s gelden de volgende opmerkingen.

Metaprogramma’s zijn contextafhankelijk

Dat houdt in dat je in de context van ‘omgaan met mijn collega’s op school’ gericht kunt zijn op 
bereiken, terwijl je in de context van ‘thuis met mijn partner’ gericht bent op vermijden.

Metaprogramma’s zijn niet zwart-wit

Wij presenteren de metaprogramma’s als uitersten op een glijdende schaal, maar in feite zijn er 
allerlei schakeringen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het volgende: bij het doelrichtingsfilter 
staat: bereiken of vermijden. Eigenlijk ziet de glijdende schaal van dit filter er als volgt uit. Je 
kunt gericht zijn op:

▶ bereiken;
▶  bereiken met een beetje vermijden;
▶ evenveel bereiken als vermijden;
▶ vermijden met een beetje bereiken;
▶ bereiken.

Voor de leesbaarheid en hanteerbaarheid nemen we in de beschrijvingen alleen de uitersten op.
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Er bestaat geen goed of fout metaprogramma

Metaprogramma’s zijn manieren van denken zonder inhoud. Er bestaat geen verkeerde manier 
van denken, al lijkt dat misschien soms wel. Zo lijkt het misschien alsof je beter gericht kunt 
zijn op bereiken dan op vermijden, maar niets is minder waar. Beide kanten van dit metapro-
gramma hebben hun functie. Als je ’s avonds alleen langs een donker bos fietst en je hoort 
stemmen achter je, kun je beter gericht zijn op vermijden. Als je een drukke straat oversteekt, 
kun je maar beter gericht zijn op vermijden.

Metaprogramma’s kunnen valkuilen worden

Mensen kunnen in een bepaalde context doorslaan in een metaprogramma. Het metapro-
gramma wordt dan een valkuil die belemmerend kan werken voor die persoon of voor de 
omgeving van die persoon. Als een schoolteam aangevoerd wordt door een directeur die alleen 
maar gericht is op procedures, kan de rest van het team daar behoorlijk veel last van hebben in 
de context van schoolontwikkeling. Voor elke stap wil deze directeur een procedure bedenken, 
terwijl andere leden van het team willen uitproberen, mogelijkheden willen ervaren, opties wil-
len hebben.

Metaprogramma’s zijn veranderbaar

Metaprogramma’s kunnen heel star zijn, ook die metaprogramma’s die doorschieten in valkui-
len. Gelukkig zijn ze veranderbaar, al gaat dat meestal niet zomaar. De meeste metaprogram-
ma’s gaan namelijk al tientallen jaren mee en zijn dus stevig verankerd. Met de wil echter om te 
veranderen en met een goede coach, is voor elk probleem het gewenste resultaat te behalen.

 1.3  Workshop Filteren met metaprogramma’s

Als je iemands metaprogramma’s kent, weet je hoe die persoon informatie filtert en naar de 
wereld kijkt. Dat is handig als je goed op deze persoon wilt afstemmen. Stel dat jij van details 
houdt maar je collega is meer globaal, dan kun je behoorlijk langs elkaar heen praten. Hoe kom 
je achter de tien belangrijke metaprogramma’s? Gewoon enkele vragen stellen.

Zoek iemand met wie je dit ‘interview’ kunt doen. Bepaal eerst samen een context, zoals 
samenwerken met collega’s of werken met een groep kinderen. Het is noodzakelijk dat je een 
duidelijke context kiest omdat metaprogramma’s contextafhankelijk kunnen zijn. Begin boven-
aan (bij criteriumfilter). Het eerste antwoord is telkens goed.
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Metaprogramma Vraag Antwoord collega

Waar let je op? Vul in

1 Criteriumfilter Wat vind je belangrijk in 

context A?

Vraag door tot je een criterium-

woord hebt en vul dat in. 

criterium: 

                         

2 Doelrichtingsfilter Wat doet het voor je als 

je in deze context [het 

criteriumwoord] hebt? 

Gebruik hier het crite-

rium uit de vorige vraag.

Is het antwoord gericht op iets 

bereiken of juist iets vermijden? 

Of beide? Kleur het juiste bolletje 

in. 

 bereiken

 vermijden

 bereiken en 

 vermijden

3 Motivatiefilter Waarom doe je wat je 

doet in deze context?

Hoor je in het antwoord nood-

zakelijkheid (procedures) of juist 

veel toevalligheid (opties)? Of een 

combinatie?

 opties

 procedures

 beide

4 Actiefilter Wat doe je in een nieuwe 

situatie? Bijvoorbeeld je 

komt voor het eerst in 

een personeelskamer…

Hoor je in het antwoord ogenblik-

kelijke actie (proactief) of juist 

enige terughoudendheid (reactief) 

of zelfs passiviteit (inactief)?

 proactief

 reactief

 inactief

5 Relatiefilter Leg een aantal verschil-

lende muntjes op tafel 

en vraag: wat is de rela-

tie tussen deze muntjes?

Luister of het antwoord uitgaat 

van overeenkomsten (match), 

 verschillen (mismatch) of beide. 

 match

 mismatch

 beide

6 Abstractiefilter Vertel eens over een 

goede film die je pas 

gezien hebt (of boek of 

wat anders).

Hoor je in het antwoord veel 

details (specifiek) of juist alleen 

de grote lijn (globaal) of beide?

 globaal

 specifiek

 beide

7 Aansluitingsfilter Vertel eens over een 

werksituatie die je goed 

bevallen is. 

Hoor je in het antwoord veel ik-

taal? Of juist veel ik en de ander 

(zij)? Of veel wij?

 ik

 ik en zij

 wij

8 Stressresponsfilter Vertel eens over een hef-

tige, onverwachte situa-

tie. Wat deed je toen?

Hoor je in het antwoord veel 

emotie (voeler) of hoor je veel 

ratio (denker)? Of beide?

 voeler

 denker

 beide

9 Bewijssysteemfilter Hoe weet je dat iemand 

anders goed is in wat hij 

doet (bijvoorbeeld les-

geven)?

Hoor je in het antwoord veel 

visuele bewijzen (‘ik zie dat’) of 

auditieve bewijzen (‘ik hoor dat’) 

of juist kinestetische bewijzen (‘ik 

voel dat’)? Of een combinatie?

 visueel

 auditief

 kinesthetisch

 combinatie

10 Overtuigingsbewijs Hoe vaak moet je 

iemand aan het werk 

zien (V), horen (A) of 

voelen (K) voor je ervan 

overtuigd bent dat-ie 

werkelijk goed is?

Let in het antwoord op het aan-

tal keren. Sommige mensen zijn 

meteen overtuigd, andere pas 

na enkele keren en weer andere 

moeten keer op keer overtuigd 

worden. 

 meteen

 twee keer

 aantal keren

 keer op keer
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Als je de antwoorden hebt, ga dan samen met je collega na in hoeverre hij de metaprogramma’s 
in zijn leven herkent. Stel dat je bij je collega de volgende metaprogramma’s hebt waargenomen: 
bereiken, procedures, reactief en match. Stel dan vragen als:

▶ Herken je dat je eerder gericht bent op bereiken dan vermijden?
▶  Herken je dat je liever heldere regels en stappenplannen volgt dan dat je veel opties hebt?
▶  Herken je dat je in dergelijke situaties eerder reactief dan proactief bent?

Vergaderingen

Het is een aardig tijdverdrijf om tijdens vergaderingen te letten op metaprogramma’s. 
Observeer bijvoorbeeld drie collega’s en neem hun belangrijkste metaprogramma’s waar.


