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Logische niveaus  
van Dilts 
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Je gelooft misschien dat je verantwoordelijk bent 
voor je daden, maar niet voor je gedachten. 

 
De waarheid is dat je verantwoordelijk bent voor je gedachten, 

want het is enkel op dit niveau dat je werkelijk kan kiezen. 
 

Wat je doet komt voort uit wat je denkt. 
 

A Course in Miracles 
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Inleiding 

Logische niveaus verwijst naar het feit dat sommige processen 
ontstaan vanuit een relatie tussen andere processen. Onze hersenen 
structureren taal en sociale systemen volgens natuurlijke hierarchien 
of niveaus waarop processen plaatsvinden. En verandering op een 
hoger niveau, dat heeft automatisch gevolgen voor de niveaus 
eronder.  

De antropoloog Gregory Bateson heeft een model ontwikkeld dat de 
niveaus beschrijft waarop wij denken, leren en veranderen. Deze 
niveaus zijn later verder uitgewerkt door Robert Dilts.  

Dit model gaat ervan uit dat er 6 logische niveaus. Het niveau waarop 
iemand zit, is in grote mate bepalend voor zijn vermogen om te 
veranderen en te ontwikkelen.  

De logische niveaus kun je voor veel doeleinden inzetten. 

¤  Je kunt afstemmen op het abstractieniveau van de ander, net als 
met chuncken, zorgt dit voor rapport. Heeft de ander het 
bijvoorbeeld wat hij/zij heeft meegemaakt met boodschappen 
doen, dan ga je niet over doelen en dromen met de ander 
praten.  

¤  Je kunt bijvoorbeeld nieuwe inzichten creëren door een 
probleem vanuit een hoger niveau te bekijken en om 
veranderingen aan te brengen per niveau. 

¤  Eerder hebben we doelen geformuleerd. Doelstellingen kunnen 
je enorm motiveren. Nog krachtiger is het ontdekken en juist 
formuleren van jouw missie. Iedereen heeft een uniek talent. Je 
bent hier met een reden.  
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Logische niveaus 

De logische niveaus van Bateson en Dilts: 

¤  Missie of doel: wat betekent het, waarvoor, en voor wie? 

¤  Identiteit: gevoel van onszelf: wie? 

¤  Overtuigingen en waarden: bekrachtiging, motivatie en 
toestemming: waarom? 

¤  Vermogens, oftewel kennis en vaardigheden: wat kun je? 

¤  Gedrag: specifieke handelingen of reacties: wat doe je? 

¤  Omgeving: externe mogelijkheden of beperkingen: waar, 
wanneer en met wie? 
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Wat betekent het? 

Wie ben je? 

Waar geloof je in? 

Wat kun je? 

Hoe doe je dat? 

Waar is het? 
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