
De ijsberg om te komen tot het willen 

De ijsberg van McClelland gaat in op dat wat zichtbaar is (hetgeen dat zich 
boven de waterlijn bevindt) en wat bepaald wordt door dat wat niet zichtbaar 
is (onder de waterlijn). 
Zichtbaar zijn kennis en gedragsvaardigheden. Hetgeen dat onder de 
waterlijn zit is vaak onuitgesproken en vaak is men zich ok niet bewust van 
dat wat onder de waterlijn zit. Zie uitwerking niveaus in ijsbergmodel.  

Figuur De drie niveaus in relatie tot de ijsberg van McClelland 

  

1. Zelfbeeld 
Je zelfbeeld wordt gevormd door opvattingen die je over jezelf hebt. Deze 
opvattingen kunnen naar voren komen in uitspraken als: 'Dat kan ik toch 
niet'; "Ik ben maar een simpele decent'; 'Och, dat is voor mij een makkie'. 

2. Normen en waarden 
Normen en waarden bepalen mede hoe je je werk aanpakt en hoe je in je 
werk staat. Een voorbeeld: 'Ik vraag niet snel hulp'. De achterliggende norm 
kan zijn: je mag een ander niet lastigvallen. Of: ‘Ja, maar dat is mijn taak 
niet!' 

3. Eigenschappen 
Het gaat hier om persoonlijke eigenschappen die maken hoe je zaken 
aanpakt. Tegengestelde eigenschappen zijn goed te gebruiken als voorbeeld. 
- extravert versus introvert: iemand die extravert is legt gemakkelijk 
contacten met anderen, maar kan ook te opdringerig overkomen, terwijl een 
introvert persoon, moeizaam tot contact komt. 
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4. Motieven 
Motieven vormen de basis van dat wat iemand wil doen. Het is bepalend 
voor het waarom hij of zij zijn werk doet. Als je drijfveer is, dat je andere 
mensen wilt helpen, bepaalt deze drijfveer vaak welk werk je kiest, maar ook 
de wijze waarop je dat werk uitvoert. Bewustzijn van dat wat je wilt, geeft 
ook zicht op hoe je je werk aanpakt, en tevens op elementen waarin je 
mogelijk vastloopt. 

Indien een gewenste gedragsverandering niet zomaar tot stand komt, kan 
dat zijn omdat de betreffende persoon het idee heeft dat hij dat niet kan 
(zelfbeeld), of omdat hij andere opvattingen heeft hoe het zou moeten 
(normen en waarden), of omdat de gevraagde verandering niet past bij de 
betreffende persoon (eigenschappen) of niet aansluit bij wat hij/zij wil 
(motieven). 
Een blijvende verandering wordt vaak pas bereikt als de begeleide weet 
welke eigenschappen hij heeft om de verandering te bereiken, of als hij weet 
of dat wel is wat hij wil. Mogelijk kan ook blijken dat de gewenste 
verandering bij de persoon niet past. 
Echt leren van zichzelf en komen tot leren leren is daarom pas mogelijk als 
iemand ook zicht heeft op zijn eigenschappen en zijn motieven. 
In figuur 3.1 zijn vragen geformuleerd waarmee de begeleider tot deze 
niveaus kan komen. 
Om te komen tot het niveau van het willen, moet tijdens de begeleiding 
aandacht zijn voor de eigenschappen en motieven die iemand drijven. 
Helderheid op dit gebied, kan samenhang brengen tussen het doen, 
denken, voelen en willen. 



Figuur       Vragen om te komen bij de niveaus van de 
eigenschappen en motieven 

  

Kennis Weet je genoeg? 
Weet je wat je moet doen? 
Heb je genoeg informatie? 
Weet je hoe je kunt handelen? 
Weet je waar meer kennis te halen? 

  

Vaardigheden Kun je het? 
Wat ga je doen? 
Zijn je handelingen effectief? 
Heb je de mogelijkheden het uit te 
voeren/proberen? 

  

Zeifbeeld Past het bij je, zie je jezelf dit doen? 
Vind je het belangrijk? 
Hoe zie jij je rol? 
Hoe denk je dat anderen je zien? 
Waar zie jij jezelf over twee jaar? 
Wat belemmert je? 

  

Normen en waarden Vind jij dit gepast, dat dit hoort? 
Past het bij je rol? 
Wanneer ben je teleurgesteld? 
Welke rol moet jij spelen naar jouw idee? 
Hoe wil je zelf behandeld worden? 
Waarover kun jij je kwaad maken? 
Wat zoek jij bij collega's? 
Wat blokkeert je? 
Hoe ver kan een ander bij jou gaan? 

  

Eigenschappen Is dit voor jou een patroon? Is 
dit een automatische reactie? 
Hoe denk jij over...? Hoe kijk jij 
naar....? Wat is jouw mening 
over 

  

Motieven Waar haal jij energie uit? 
Waar geniet jij van? 
Wat wil je het liefst doen? 
Waar ga jij voor? 
Wat motiveert jou? 
Wat vind jij belangrijk in je werk, in je leven? 
Wat geeft jou voldoening in je werk? 

Uit: Lingsma, M. en M. Scholten (2001). Coachen op competentie 
ontwikkeling. Soest, H. Nelissen. 

 


