
 

      

 

IEMTspiratie Oplossingsgericht Werken 
 
Deze IEMTspiratie biedt je zeer concrete handvaten om meer uit je ‘IEMT’ te halen. De inspiratiebron voor 
deze IEMTspiratie is het doelgericht werken vanuit NLP. 

Het concept van doelgericht werken vanuit NLP gaat ervan uit dat als je een doel hebt, dat er een verschil 
is tussen je huidige staat van zijn en het te realiseren doel. Dat er iets is wat je blokkeert, en dat je een 
hulpbron nodig hebt om je doel te bereiken. 

Gedurende de hele dag werk je aan een persoonlijk doel: 

• Je bepaalt je ultieme doel 
• Je lost dat wat je nog tegenhoudt om je doel te bereiken op; 
• Je integreert je hulpbron en brengt daarmee je doel binnen handbereik; 
• Je haalt de stress af van je doel; 
• Je integreert je hoogste doel, de allerfijnste staat van zijn. 

• Deze IEMTspiratie opent een wereld van mogelijkheden voor het werk met je cliënten. 

Leesadvies: Essenties van NLP, sleutels tot persoonlijke verandering,  van Lucas Derks en Jaap Hollander. 
Hoofdstuk 7 en 8 over doelen en hulpbronnen. 
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