
De NGM is een pragmatische benadering met een professionele en persoonlijke bestemming. Om deze praktijk van een kader te 

voorzien en de kwaliteit van de prestaties te verzekeren, wenst het INC een ethisch kader op te stellen dat een aantal bakens uitzet 

voor de prestaties van de personen die de opleidingen hebben gevolgd en die een certificeringsproces willen aanvatten. De arti-

kelen hieronder bepalen het kader waartoe de personen die gerechtigd zijn het te gebruiken, zich verbinden. Dit algemeen kader 

is van toepassing voor elke NGM-practicus. Het ontheft de ondertekenaar geenszins van de beroepseigen deontologische regels.

De NGM geeft me toegang tot informatie en tot hefbomen om te handelen die een invloed hebben op mezelf en op 

anderen en zodoende is het passend deze met de nodige omzichtigheid en welwillendheid te gebruiken. Ik ben me 

bewust van mijn persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbind me ertoe de volgende principes te 

belichamen en eerbiedigen, telkens als ik de NGM gebruik: 

ETHISCH CHARTER 
VERBINTENIS

ARTIKEL 1
 

Ik verbind met ertoe te handelen in het belang van mijn ge-
sprekspartner, cliënt of betrokken derde, vrij van elke druk 
van buitenaf of van belangenvermenging.

ARTIKEL 2
 

In het kader van mijn NGM-praktijk verbind ik me ertoe mijn 
methodologische keuzes tegenover mijn gesprekspartner te 
verantwoorden. 

ARTIKEL3
 

Ik verbind me ertoe de wetgeving, reglementeringen en ge-
bruikelijke regels van het land waarin ik mijn beroep uitoe-
fen na te leven, zowel naar de geest als naar de letter, en dit 
eveneens voor de specifieke regels van het beroepssegment 
waartoe ik behoor of waarvan mijn gesprekspartners deel 
uitmaken. 
Ik verbind me ertoe de personenrechten van mijn gespreks-
partners te respecteren, alsook hun privéleven. 

ARTIKEL 4
 

Ik stel mijn praktijk ten dienste van de mens en evalueer ge-
regeld de relevantie van mijn handelingen. 
Ik verbind me ertoe de nodige tijd en middelen in te zet-
ten voor mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn beroeps-
bekwaamheid, zowel theoretisch als praktisch, en dit in ver-
band met de opdrachten die ik uitvoer en de diensten die ik 
verleen.

ARTIKEL 5
 

Ik verbind me ertoe de vaardigheden die ik in de opleidingen 
heb verworven (zie bijgevoegde tabel) zodanig in praktijk 
te brengen dat ik het vertrouwen van mijn gesprekspartner 
behoud en de efficiëntie van mijn tussenkomst verzeker.

Opgemaakt in twee exemplaren te     op                                  

 
Naam:      Voornaam:  

 Handtekening (voorafgegaan door de handgeschreven vermelding « Gelezen en goedgekeurd »)
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Materie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
SMM Het onderscheid tussen AMM 

en PMM maken. 
Stress managen a.h.v. 
cognitieve en gedragsmatige 
instrumenten. 

De adaptieve intelligentie be-
vrijden.
Een beslissings- of handelings-
proces begeleiden.
Zijn leiderschap ontwikkelen.

Collectieve intelligentie en creativi-
teit bevrijden.
Globale begeleidingssstrategieën 
uitwerken.

Persoonlijkheden Primaire en secundaire van 
elkaar kunnen onderscheiden. 
Een primaire bevrijden.
Een secundaire doen evolue-
ren. 

De interacties en conflicten 
tussen persoonlijkheden analy-
seren. 
De problematieken op het vlak 
van persoonlijkheden behan-
delen: onderdrukking, flauwe 
depressie, tertiairen...

Globale strategieën voor de ont-
wikkeling van de persoonlijkheid 
uitwerken. 
De interacties tussen stramienen 
diagnosticeren.
De persoonlijkheden herkennen in 
houdingen en gedragingen. 

Hypo/hyper Hypo et hyper herkennen.
Hyper, hypo en OH kunnen 
uitleggen.
Communiceren met een per-
soon in hyper.

Hypo, hyper en onderdrukking 
van de hyper diagnosticeren.
Een behandelingsstrategie voor 
de hypo bepalen. 
Een exposuresessie animeren. 

Angstverwekkende gedragingen 
en neurobellen herkennen.
Een gedifferentieerde en globale 
strategie uitwerken.
Het verband tussen persoonlijkhe-
den, positionering en verslavings-
processen herkennen. 

Communicatie 
  

Met gestreste personen 
communiceren (Vlucht, Aanval 
en Inhibitie) om ze te helpen  
bedaren. 
Efficiënt omgaan met de 
verzoeken en het gedrag van 
de verschillende groepsposi-
tioneringen.

De verschillende NGM-commu-
nicatietools toepassen op het 
managen van de verschillende 
stramienen. 

Complexe communicatiestrate-
gieën uitwerken.
Het communicatieschema van zijn 
gesprekspartner begrijpen en zich 
eraan aanpassen.

Groepspositione-
ring  

De verschillende groepsposi-
tioneringen herkennen. 
Communiceren met mensen 
die paleolimbisch gedrag 
vertonen (dominantie, onder-
worpenheid, marginaliteit en 
axialiteit) om  het te kaderen.

De groepspositionering diagnos-
ticeren. 
De groepspositionering behan-
delen bij cliënten met lichte 
problemen.
Een differentiële diagnose stel-
len.  

Neurobellen herkennen en ermee 
omgaan. 
Een differentiële en globale 
behandelingsstrategie uitwerken.
De SMM in de therapie van de 
groepspositionering verwerken. 

Biosystemiek Disfuncties die de biocom-
patibiliteit op het individuele 
niveau aantasten diagnostice-
ren. Deze disfuncties oplossen 
door strategieën van aanpak.

De biocompatibiliteit met het 
gehele NGM-model  samen-
brengen om een vlotlopende 
organisatie op te bouwen op het 
niveau van een team of van een 
kleine organisatie.

Een strategische visie op het 
menselijk gedrag in organisaties 
ontwikkelen. 
Een biocompatibele organisatie 
opbouwen. 


