
 
 

 

 
Logische niveaus van denken1 
 
Hoe kun je denken op een hoger niveau? 
Het effect van elk denkniveau is dat het de informatie van het onderliggende niveau 
organiseert en richting geeft. Een verandering op een hoger niveau heeft altijd gevolgen 
voor een lager liggend niveau. Wanneer op een lager niveau wat verandert, kan het 
mogelijk doorwerken in een hoger niveau. 
 
Aan de manier waarop mensen hun verhaal vertellen en hun vragen stellen kun je 
herkennen op welk niveau iemand een situatie beleeft. Als iemand vast blijft zitten in een 
bepaald denkniveau kan een probleem volkomen onoplosbaar lijken. Een coach kan door 
middel van vragen het denkniveau van de ander verhogen, zodat er weer perspectief komt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Omgeving (waar, wanneer): 
De nadruk ligt op vertellen wat er gebeurde, met wie, wanneer, waar. De verteller legt de 
oorzaken in het verhaal in de omstandigheden of beperkingen buiten zichzelf. Veel energie 
wordt gestoken in het verklaren hoe iets heeft kunnen ontstaan. Ook mopperen valt 
hieronder. 
 
Gedrag (wat): 
Gedrag omvat de specifieke acties en reacties van de ander in deze omgeving. De nadruk 
ligt op wat de verteller heeft gedacht en gedaan en welke invloed de verteller zelf heeft 
uitgeoefend op de situatie. Ook de gedachten over de eigen mogelijke invloed en wat de 
verteller had kunnen om de situatie te beïnvloeden vallen onder gedrag. 
 
Vermogen (hoe): 
Bij de analyse van de eigen invloed komt de verteller op acties die zij graag had willen 
uitvoeren, maar die nog niet tot het eigen repertoire behoren. De vermogens van de  
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verteller geven richting aan het gedrag. Het gaat hierbij om een plan of strategie dat de 
grondslag vormt voor de gedragsmatige handelingen zodat de verteller beter greep krijgt op 
de situatie en op zichzelf. 
 
Overtuiging (waarom): 
Overtuigingen zijn essentiële oordelen over onszelf, anderen en de wereld om ons heen. 
Overtuigingen bepalen hoe betekenis wordt gegeven aan gebeurtenissen, en ze zitten in de 
kern van iemands motivatie. Onze overtuigingen en warden (identiteit) zorgen voor de 
bekrachtiging (motivatie en toestemming) die bepaalde vermogens en gedragingen 
ondersteunen of afremmen. “Ik zal nooit succes hebben omdat ik nu eenmaal langzaam 
leer”, en “Achter elk gedrag zit een positieve intentie”, zijn beide weergaven van 
overtuigingen. Overtuigingen uiten zich in een herkenbaar patroon dat in verschillende 
situaties optreedt. Belemmerende overtuigingen kunnen verhinderen dat aanwezige 
vermogens worden ingezet. Bevorderende overtuigingen ondersteunen vermogens. 
 
Identiteit (wie): 
Op identiteitsniveau worden waarden en drijfveren benoemd. Het gaat hier om de diepere 
persoonlijke dimensie van waaruit mensen werken en leven. De verbinding met de eigen 
kracht en kern staat daarbij centraal. Waarden en overtuigingen zijn sterk verbonden met 
elkaar. Zo is de overtuiging: “Mensen die stelen zijn slechte mensen” verbonden met de 
waarde eerlijkheid. De waarde is dan de meetlat, en de overtuiging de norm (het streepje) 
op de meetlat. Uit overtuigingen komen dan ook (ver)oordelingen van anderen voort.  
 
Op identiteitsniveau exploreert iemand persoonlijke zingevingsvragen. Waarom ben ik hier 
zo uitgeblust, wat is voor mij de moeite waard, waar bloei ik van op, wat daagt me uit en 
waar wil ik voor gaan? 
 
Spiritualiteit (waartoe, wie anders): 
Op spiritualiteitsniveau worden verbanden met het grotere geheel gelegd. Dit is het 
wijsheidsniveau. De zin van het bestaan, verantwoordelijkheid voor wereld en komende 
generaties, diepgevoelde religieuze of spirituele visies. Dit niveau vraagt vaak aandacht in 
het kader van een (levens)crisis. 
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Vragen bij de logische niveaus van denken 
 
Vragen om te leren van succeservaringen 
 
1 Omgeving 

Welke succeservaring heb je je voorgesteld? 
Hoe zag die situatie eruit? 
Kun je het wat concreter maken? 
Wat gebeurde er precies? 
Welke consequenties had deze situatie voor jou? 

 
2 Gedrag 

Wat deed jij in die situatie? Hoe deed je dat? 
Op welk punt was je over jezelf het meest tevreden? 
Wat was jouw invloed in de situatie? 
Hoe had je nog meer invloed uit kunnen oefenen? 
Wanneer kreeg je het trotse gevoel? 
Waar denk je aan als je dat trotse gevoel oproept? 
Wat is gemeenschappelijk in de verschillende situaties? 

 
3 Vermogen 

Kun je dezelfde invloed ook in andere situaties uitoefenen? 
Hoe komt het dat lukt die invloed uit te oefenen? 
Wat zou je nodig hebben om in andere situaties ook die invloed uit te oefenen? 
Hoe kun je dat laten lukken? 
Wat zou je dan moeten kunnen of leren? 
Wat is gemeenschappelijk in de verschillende situaties? 

 
4 Overtuigingen 

Waar kreeg je het trotse gevoel van? 
Wat vind je daar eigenlijk van? 
Wat is daar fijn aan? Waarom is dat goed? 
In welke (vergelijkbare) situaties krijg je nog meer datzelfde trotse gevoel? 
Wat is de gemeenschappelijke factor in de verschillende situaties? 
Dus je zegt eigenlijk (overtuiging benoemen) 
Hoe omschrijf jij zelf je overtuiging? Wat is voor jou belangrijk om iets als een 
succes te ervaren? 
Wat voor winst haal je uit deze overtuiging? 
Hoe denk je dat deze overtuiging is ontstaan? 
Kun je met deze overtuiging voldoende succeservaringen opdoen? 
Wat betekent het feit dat je zicht hebt op je (succes)overtuiging voor je werk 
en je eigen ontwikkeling? 

 
5 Identiteit 

Waar word je enthousiast van? Waar ga je voor? 
Hoe zie jij jezelf in die situatie? Kom je tot je recht? 
Wil je zo blijven leven? Past dat bij je? 
Wat is voor jou het belangrijkste? 
Welke nieuwe uitdagingen zie je? 

 
 



 
 

 

 
6 Spiritualiteit 

Wat zie je voor verbanden in het leven? 
Welke ervaringen maken je rijker/wijzer? 
Wat zijn je levenslessen? 
Waar draait het uiteindelijk allemaal om? 
 

Vragen om te leren van faalervaringen 
 
1 Omgeving 

Waar heb je last van, waar wind je je over op? 
Kun je het wat concreter maken? 
Wat gebeurt er dan precies? 
Welke consequenties heeft dat voor jou? 

 
2 Gedrag 

Wat doe jij in die situatie? 
Hoe doe je dat? Helpt dat? 
Wat had je liever willen doen? 
Wat is jouw invloed op de situatie? 
Wat zou je kunnen doen om invloed uit te oefenen? 

 
3 Vaardigheden 

Kun je dat? Waarom niet? 
Wat zou je nodig hebben om die invloed uit te oefenen? 
Hoe komt het dat je dat nog niet gedaan hebt? 
Hoe kun je dat laten lukken? 

 
4 Overtuigingen 

Wat vind je daar eigenlijk van? 
Wat is daar erg aan? 
Wat zou er kunnen gebeuren? 
Waarom is dat erg? 
Waarom is dat goed/slecht/ondraaglijk? 
Wat houdt deze overtuiging in stand? 
Wat voor winst haal je uit die overtuiging? 
Dus je zegt eigenlijk: (overtuiging benoemen) 
Wat voor nut heeft het om dit te blijven geloven? 
Hoe denk je dat deze overtuiging ontstaan is? 
Zit je eraan vast voor de rest van je leven? 

 
5 Identiteit 

Waar word je enthousiast van, waar ga je voor? 
Hoe zie jij jezelf in die situatie? 
Wil je zo blijven leven? Past dat hij je? 
Wat is voor jou het belangrijkste? 

 
6 Spiritualiteit 

Wat zie je voor verbanden in het leven? 
Welke ervaringen maken je rijk? 
Wat zijn je levenslessen? 
Wie of wat laat je toe in je eigen denkwereld? Waarom? 
 


