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BEHOEFTEN & WAARNEMEN 

 

Fysieke behoeften  

dienen ons lichamelijk welbevinden: 

 Aanraking 

 Bescherming 

 Lucht 

 Slaap 

 Intimiteit 

 Seksualiteit 

 Voedsel 

 Water 

 Ruimte 

 

Relationele behoeften  

zijn gericht op contact en samenzijn: 

 Acceptatie 

 Affectie 

 Samenwerking 

 Vertrouwen 

 Empathie 

 Nabijheid 

 Ondersteuning 

 Respect 

 Waardering 

 Wederkerigheid 

 Zien en gezien worden 

 Horen en gehoord worden 

 Kennen en gekend zijn 

 

 

Autonome behoeften: 

 Vrijheid 

 Spontaniteit 

 Integriteit 

 Creativiteit 

 Zelfexpressie 
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Spirituele behoeften: 

 Beschouwing 

 Heelheid 

 Helderheid 

 Inspiratie 

 Eenheid 

 Betekenis 

 Harmonie 

 Schoonheid 

 

Luchtige behoeften: 

 Spelen 

 Humor 

 Plezier 

 Vieren van het leven 

 Lachen 

 

WAARNEMEN 

Het naakte feit onderscheiden van het gevoel dat het oproept. Dat is best een opgave. De opdracht 

die hierbij hoort, is om voor ons- zelf goed waar te nemen welke invloed alles wat we zien en horen 

heeft op ons gevoel van welzijn, zonder dat we daarin een oordeel betrekken. 

Als we onze waarneming wel combineren met een oordeel, horen anderen namelijk de boodschap 

niet die we willen overbrengen. Ze ervaren de boodschap als kritiek en zullen zich gaan wapenen om 

zich te verdedigen of om een tegenaanval in te zetten. Gewelddadige communicatie is snel 

geboren... 

Helemaal objectief zijn of worden en geen enkel oordeel meer hebben, is niet het doel van 

geweldloze communicatie. Wei dat we onderscheid maken tussen de waarneming en het oordeel en 

bewust kunnen kiezen om het oordeel niet te communiceren. 

Enkele praktische handvatten helpen om bij jezelf na te gaan in hoeverre je geneigd bent (snel) te 

oordelen. 

 Het gebruik van het werkwoord ‘zijn’: 

 ‘Je bent te langzaam.’ 

 ‘Ze zijn heel zelfvoldaan.’ 

 ‘Zo zijn wij niet.’ 

 Vervoegingen van het werkwoord ‘zijn’ leggen mensen vast op een eigenschap. 

 Het gebruik van werkwoorden die een oordeel in zich dragen: 

 ‘Hij bakt er weer eens niets van.’ 

 ‘Ze loopt de kantjes ervan af.’ 

 Stellige, absolute uitspraken: 
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 ‘Melk drinken is niet goed voor je.’ 

 ‘Als je niet hard werkt, bereik je niets.’ 

 ‘Politici zijn niet te vertrouwen.’ 

 ‘Kinderen van tegenwoordig zijn niets meer gewend.’ 

 Eigen meningen en conclusies als de enige waarheid verkondigen: 

 ‘We moeten wel wat doen, anders komt het niet goed.’ 

 ‘Zoiets bestaat niet.’ 

 ‘Dat gaat hem nooit lukken, let op mijn woorden.’ 

 Generaliseren: 

 ‘Buitenlanders zijn niet netjes.’ 

 ‘Mensen met een laag inkomen eten ongezond.’ 

 ‘Vrouwen zijn elke maand een week niet te genieten.’ 

 


