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LES 5  

Leer je behoeften kennen 

Alles lessen zijn belangrijk, maar vooral voor vrouwen is hun behoeften leren kennen. En 

deze uit te (durven) spreken. 

 

BEHOEFTEN 

Dat we ons voelen zoals we ons voelen, komt natuurlijk ergens vandaan. Als iemand ons 

benadert met een vervelende boodschap, kunnen we daarop grofweg op vier manieren 

reageren. 

Ten eerste kunnen we de boodschap persoonlijk opvatten. Dan ervaren we die als kritiek en 

als een oordeel over ons als persoon. We trekken ons dat aan en leggen de schuld bij 

onszelf. Als dit gebeurt, ontstaan nare gevoelens van schaamte en schuld. Komt dit vaak 

voor, dan kunnen zelfs gevoelens van depressiviteit ontstaan. 

Ten tweede kunnen we de schuld niet bij onszelf zoeken, maar juist bij de ander. Zo pareren 

we de aanval, zodat we zelf hopelijk zo min mogelijk last hebben van de uitgezonden 

boodschap. Bijvoorbeeld:  

A: ‘Wat ben je toch altijd chagrijnig in gezelschap, ik schaam me voor je. ’ 

B: Je bent zelf een chagrijnige mopperkont, moet je horen wat je zegt!’ 

 

Als we ons hebben verdiept in geweldloze communicatie, ontstaat een derde mogelijkheid 

om te reageren: we nemen de boodschap aan om te kunnen onderzoeken wat die doet met 

onze gevoelens en behoeften. Zo kunnen we ook de link leggen tussen de emoties die we 

tonen en de achterliggende behoeften die bij een vervelende boodschap niet worden 

vervuld. 

Tot slot kunnen we ons ook richten op de gevoelens en behoeften van de ander. Dit om te 

achterhalen wat er echt aan de hand is door duidelijke taal te gebruiken om dat te 

benoemen. 

 

Onze behoeften leren herkennen 
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Bij het praten of denken over eigen behoeften ontstaat snel het idee dat het egoïstisch en 

eigenlijk ongepast is om (zo veel) met jezelf bezig te zijn. Maar het gevolg daarvan is dat we 

ons schuldig voelen als we aan onszelf denken en (mede daardoor) de aandacht dan maar 

weer richten op de (eisen van de) buitenwereld. Hierdoor hebben we weinig contact met 

onszelf, waardoor we op den duur lichamelijk en geestelijk uit balans kunnen raken. En dan 

kunnen we ook weinig meer betekenen voor anderen. Of we gaan (ik noemde het al eerder) 

vooral ‘doen’ in plaats van ‘zijn’. 

 

Aandacht voor onze behoeften biedt onszelf en onze omgeving uiteindelijk meer dan 

wanneer we ervoor kiezen ons alleen op anderen en hun behoeften te richten. Eigenliefde is 

iets anders dan egoïsme. De manier waarop we omgaan met onze behoeften in relatie tot 

anderen, laat zien of sprake is van eigenliefde of egoïsme. Leven we ten koste van anderen 

zonder hun behoeften en waarden te zien en te respecteren? Dan is zeker sprake van 

egoïsme. Maar anders niet. 

 

 

Het woord ‘behoefte’ heeft voor velen een negatieve bijklank. We associëren het met 

‘behoeftig zijn’, en dat willen we niet. Als je moeite hebt met dit woord, kun je ook denken 

aan wat je nodig hebt. Onze behoeften zijn de sleutels tot ons welzijn en geluk. Enkele van 

die behoeften hebben we allemaal gemeen, dat zijn de basisbehoeften. We kunnen deze 

onderverdelen in een aantal categorieën. 

   

Onze behoeften leren erkennen 

Jouw behoeften zijn van jou. En ook de gevoelens die deze behoeften oproepen, vaak 

geprikkeld door een reactie uit de omgeving, zijn van jou. Als je niet weet wat je nodig hebt, 

krijg je moeite met het maken van keuzes. Ook weegt de mening van anderen dan zwaar 

mee in de beslissingen die je neemt.  

Alle oordelen en veroordelingen die we uiten tegenover anderen, komen voort uit onze 

eigen niet erkende, en daardoor onvervulde, behoeften. Als we die zelf niet kennen en een 

beetje onhandig uitdrukken door middel van oordelen, is de kans klein dat onze behoeften 

worden vervuld. 
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Als we niet duidelijk kunnen maken welke behoefte we hebben, bestaat ook de kans dat we 

anderen verpletteren onder het gewicht van een onverzadigbare behoefte.  

De verantwoordelijkheid voor het invullen van de behoefte leggen we bij iemand anders. 

Maar die weet helemaal niet wat onze behoeften zijn. Het gevolg is dus dat de behoeften 

helemaal niet worden vervuld, waardoor de druk om deze wel te bevredigen alleen maar 

hoger wordt. Een vicieuze cirkel. Maar als we leren om onze gevoelens te verbinden met 

onze behoeften en om die te uiten, verandert alles. 

 

Enkele goede vragen om te stellen bij dit onderwerp: 

 Accepteer ik mezelf wel? 

 In welke situaties maak ik mezelf afhankelijk van anderen? 

 Kan ik mijn identiteit op een andere manier vormgeven dan alleen met klagen? 

 Kan ik me zeker voelen zonder op iemand te leunen, maar ook zonder macht of druk uit 

te oefenen op anderen? 

 

Behoeften verwoorden 

Doordat we als kind hebben geleerd te luisteren naar de behoeften van onze omgeving en 

niet daar die van onszelf, raken we ervan overtuigd dat we vaak, zo niet altijd, 

verantwoordelijk zijn voor het welzijn van anderen. Daardoor is niet meer helder wie wel en 

niet verantwoordelijk is voor iets. In plaats daarvan lopen we rond met een knagend 

schuldgevoel. 

 

Aan de andere kant: we gaan ervan uit dat anderen eigenlijk verantwoordelijk zijn voor ons 

eigen welzijn. We verwachten dat anderen onze behoeften kennen, terwijl we deze zelf vaak 

helemaal niet goed kennen en niet onder woorden kunnen brengen.  

De conclusie die we hieruit kunnen trekken: ais we onze eigen behoeften niet kennen en 

niet kunnen verwoorden, reageren we vanuit angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte om 

te krijgen wat we willen. 

 

Er zijn vijf basisgroepen:  

- Fysieke behoeften 
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- Relationele behoeften  

- Autonome behoeften 

- Spirituele behoeften 

- Luchtige behoeften 

Als je niet weet wat je behoefte is, dan kun je in ieder geval al kijken tot welke groep een 

behoefte behoort. Het is al een heel verschil of je weet of je aangeraakt wilt worden (fysiek), 

of gezien wilt worden (relationeel) 

 

Behoeften invullen 

Het is niet altijd mogelijk onze behoeften helemaal vervuld te krijgen. Dat wil echter niet 

zeggen dat we ze daarom maar zo snel mogelijk weer moeten wegstoppen. Behoeften willen 

liever erkend dan ingevuld worden. 

Het is belangrijk om behoeften toe te laten en tegelijkertijd te accepteren dat ze (nu) niet 

bevredigd kunnen worden. Dit is interessant voor iedereen die voelt de behoeften van 

anderen te moeten invullen. Dat iemand zijn behoeften uitspreekt, betekent niet dat jij ze 

direct moet gaan invullen. De behoeften mogen er zijn. Aandacht geven door goed te 

luisteren, is belangrijker dan in actie komen. 

 

Als behoeften op dit moment niet vervuld kunnen worden, is dat later misschien wel 

mogelijk. Soms kun je overzien wanneer de tijden veranderen, andere keren is daar echt 

geen peil op te trekken. Sluit je niet af van je behoeften, maar blijf ermee in contact. En 

vraag je af wat je zelf kunt doen om aan je behoeften tegemoet te komen, zeker als anderen 

dat niet willen of kunnen. 

 

Geweldloze communicatie gaat ervan uit dat behoeften in de basis voor alle mensen 

hetzelfde zijn. De manieren om in die behoeften te voorzien, kunnen daarentegen erg 

verschillen. Denk dus niet dat je voor een ander wel weet hoe een behoefte ingevuld moet 

worden. Strategieën om behoeften in te vullen, kiezen we van jongs af aan en meestal 

onbewust. De strategie die werkt, herhalen we totdat het een automatisme is geworden, 

een patroon. We denken er niet meer over na en realiseren ons niet dat ook nog andere 
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strategieën mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: altijd wat doen kun je niet zomaar stoppen, zonder 

het bewustzijn erop. 

 

Alternatieve woorden voor behoefte 

We gaven eerder al aan dat het woord ‘behoefte’ soms negatieve associaties oproept. Voor 

enige variatie, en om bij anderen behoefen makkelijker op te sporen, geven we je een aantal 

alternatieven: 

 Belangrijk: voor mij is waardering belangrijk. 

 Willen: ik wil graag een kamer in huis die helemaal van mij is. 

 Essentieel: commitment is voor mij essentieel binnen een vriendschap. 

 Verlangen: ik verlang naar rust en stilte. 

 Missen: wat mis je in deze relatie? 

 Hechten aan: hoe sterk hecht je aan een goed salaris? 

 Fijn: ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben. 

 Nodig hebben: ik heb wel een beetje afwisseling nodig, anders vind ik het leven maar 

saai. 

 Verrijken: wat mijn leven zou verrijken, is een tuin vol met bloemen en planten. 

 Het gaat over: in het leven gaat het mij erom zinvol bezig te zijn. 

 

VERZOEKEN 

als we duidelijk hebben gekregen wat we waarnemen, voelen en nodig hebben dan is de 

laatste stap wat we anderen willen verzoeken. Cruciaal is dat we het verzoek zo brengen en 

formuleren dat de ander hierop met begrip, en zo mogelijk met het ondernemen van actie, 

reageert. 

Een eerste advies is helder aangeven wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. We 

noemen dit positieve actietaal.  

Een negatief verzoek roept meestal weerstand op en biedt geen duidelijke informatie over 

wat we van anderen willen en verwachten. Het is dan ook van belang om vage of abstracte 

bewoordingen te vermijden en het verzoek te verwoorden in de vorm van concrete acties 

die anderen kunnen ondernemen. 
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Een andere valkuil is dat we alleen ons ongemak of ongerief uiten en ervan uitgaan dat de 

ander het verzoek erachter wel begrijpt. Bijvoorbeeld: 

 ‘Ik heb honger.’ Eigenlijk bedoelen we: ‘Ik wil graag iets eten, kun je een boterham voor 

me klaarmaken?’ 

 ‘Wat vervelend dat je de helft van de boodschappen bent vergeten’ Eigenlijk bedoelen 

we: ‘Wil je teruggaan om de andere boodschappen ook nog te doen?’ 

 ‘Ik ben ontzettend verdrietig geworden van dit gesprek.’ Eigenlijk bedoelen we: ‘Ik heb 

behoefte aan troost, wil je een arm om me heen slaan?’ 

 

Hoe duidelijker we zijn over wat we willen, hoe groter de kans is dat we het krijgen. De 

ervaring leert ook dat wat we zeggen niet altijd is wat wordt gehoord. We vertrouwen er 

meestal op dat anderen de boodschappen die we uitzenden direct begrijpen. Een manier om 

dat te pareren, is door bij de ander te checken of het verhaal, in dit geval het verzoek, 

duidelijk is overgekomen. 

 

EISEN 

De valkuil die er vaak is, is dat we een verzoek als een eis formuleren. Je kunt ook vragen of 

de ander wil herhalen wat je hebt gezegd. De toon waarop je dat doet, bepaalt de reactie, 

want het kan ook belerend of schoolmeesterachtig overkomen. Een verzoek wordt vaak 

geïnterpreteerd als een eis. Dit gebeurt wanneer de ander denkt dat er schuld of straf volgt 

als niet aan de wens wordt voldaan. 

 

Even naar onszelf kijkend: hoe vaker we de neiging hebben anderen te berispen of zich 

schuldig te laten voelen als ze niet aan onze verzoeken voldoen, hoe groter de kans is dat 

onze verzoeken als eisen overkomen. Andersom geldt hetzelfde: hoe vaker mensen zijn 

berispt of gestraft omdat ze niet deden wat anderen willen, hoe groter de kans is dat ze in 

elk verzoek een eis horen. 

 

Als we worden geconfronteerd met een eis, reageren we op twee manieren: we 

onderwerpen ons aan de eis of we gaan rebelleren. Een verzoek is pas geen eis als we begrip 

opbrengen voor wanneer de ander niet doet waar we om vragen. Als je geweldloze 



 

Pagina 7                                                                                                                                                        LES 5; Behoeften 
 

communicatie in de praktijk brengt en iemand iets verzoekt, wil je dat hij alleen aan het 

verzoek voldoet als hij het echt wil. Een voorbeeld: 

Cees: Ik wil graag dat je met me meegaat naar het ziekenhuis. ’ 

Anne: ‘Cees, ik ben heel erg moe. Vind je het goed om je broer te vragen mee te 

gaan?’ 

Cees: ‘Nee, dat vind ik maar niks. En je denkt weer eens alleen aan jezelf. Als je van 

me zou houden, zou je toch gewoon meegaan?’ 

Anne: ‘Daar gaat het niet om, ik ben gewoon moe. ’ 

Cees: ‘Daar gaat het wel om. Ik heb ook niets aan jou!’ 

Anne: ‘Nou, vraag dan ook niets aan me als je dat al weet!’ 

 

Als een spreker probeert de ander zich schuldig te laten voelen, gaat het altijd om een eis. 

Een niet ingewilligd verzoek ervaart men vaak als een afwijzing, waardoor de tegenreactie 

minder empathisch is. En dan is een conflict zo geboren. 

In ons taalgebruik is eisen stellen algemeen aanvaard. Het kan dan ook lastig zijn bij onszelf 

te ontdekken wanneer we eisend of zelfs dwingend zijn. We geven een aantal voorbeelden 

van eisen en verzoeken, zodat je het verschil duidelijk ziet. 

Voorbeelden van eisen 

 ‘Zullen we de rust even bewaren?’ 

 ‘Als je voortaan niet op tijd bent, heb je een groot probleem.’ 

 Je hebt je gewoon een beetje te gedragen in gezelschap.’ 

 Je mag niet oordelen over andere mensen.’ 

 ‘Ik spreek nu met je af dat je de volgende keer het verslag hebt gelezen.’ 

 Bij het formuleren van een eis hangt de straf, de negatieve con¬sequent^, al in de 

lucht. Soms wordt die uitgesproken Cheb je een groot probleem’), soms is het meer 

impliciet en kan de toon waarop wordt gesproken bijvoorbeeld heel dreigend zijn. 

Voorbeelden van verzoeken 

 ‘Zou je de kast willen opruimen?’ 

 ‘Wil je iets voor me doen?’ 

 ‘Wil je me iets meer vertellen over hoe jij naar deze situatie kijkt?’ 

 ‘Wil je even naar me luisteren voordat je zelf weer begint te praten?’ 
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Een goed verzoek heeft dus de volgende kenmerken: het is heel concreet en het is te doen 

(het is haalbaar). Dus niet: ‘Wil je mij gelukkig maken?’ Maar: ‘Wil je voor mij die reis 

boeken, want daar ben ik niet goed in.’ Het verzoek is ook positief en uitnodigend.  

Tot slot: een verzoek kan straffeloos worden afgewezen.  

Dus als iemand ‘nee’ zegt op je verzoek ene je wordt boos, dan kun je ervan uitgaan dat het 

een eis was  

 

  



 

Pagina 9                                                                                                                                                        LES 5; Behoeften 
 

Model Geweldloze Communicatie 

 

Het model van de Geweldloze communicatie is nu helemaal behandeld. Maar hier wat 

achtergrond informatie:  Marshall Rosenberg is de grondlegger voor het model in de 

geweldloze communicatie. 

 

Het model van geweldloze communicatie is in beginsel heel simpel. Maar die vermeende 

eenvoud is bedrieglijk, want de toepassing ervan is vaak erg lastig en vraagt daarom de meeste 

aandacht. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan het uitwerken van de toepassingen 

en aan alle valkuilen die daarbij komen kijken. Rosenbergs model is in feite een kapstok, de 

toepassing gaat verder dan een communicatietruc aanleren. Het gaat om diepgaand 

onderzoek naar wensen en behoeften en om het lef en de durf om daarvoor uit te komen. 

Wie je dan ook ben 

Aan het model liggen enkele opvattingen ten grondslag: 

Iemand anders is niet verantwoordelijk voor onze gevoelens. Het enige wat onze gevoelens 

beïnvloedt, is de houding waarmee we reageren. 

We voelen ons beter als we: 

• Duidelijk weten waarop we reageren. 

• Onze gevoelens en behoeften beter herkennen en erkennen. 

• In staat zijn verzoeken te formuleren. 

• Open kunnen staan voor de reacties van anderen, hoe die ook zijn. 

• Zien waarop anderen zich baseren. 

• De gevoelens en behoeften van anderen herkennen en erkennen. 

 

 

Het model is eerder besproken en een reactie bestaat uit vier delen: 

1. Waarnemen 

2. Voelen 

3. Nodig hebben 
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4. Verzoeken 

Het zijn allemaal werkwoorden, dat betekent dat je dit zelf actief kunt doen. 

Waarom ik echter dit model eigenlijk pas aan het einde behandel, is omdat ik vaak zie dat 

mensen het model willen toepassen:  

Model  ‘ Ik ga naar een feestje van een vriendin, maar je 
partner wil niet mee’ 

Waarneming Ik ga naar een feestje en je hebt geen zin 

Voelen Ik voel me verdrietig 

Behoefte Ik heb behoefte om iets samen te doen 

Verzoeken Wil je voor mij meegaan? 

 
En vervolgens (als je niet goed bewust bent van achterliggende afweermechanismes) het 

volgende gebeurt: 

Praktijk  

Oordeel (ipv waarneming) Je wilt ook nooit mee 

Quasi gevoel (ivp gevoel) Je stelt me altijd teleur 

Wil (ipv behoefte) Ik wil ook wel es wat samen doen 

Eis (ipv verzoek) Dus ik wil dat je meegaat 

Dus iemand doet zijn stinkende best, met als resultaat toch een slecht gesprek. 

Maar nu zijn alle onderwerpen behandeld (in bijlage 1 vind je meer over waarnemingen ipv 

een oordeel) en zo ben je in staat om te reageren met dit model in je achterhoofd. 
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Vandaar de hele theorie van Past Reality Integration. Je weet dan vanuit welk bewustzijn je 

een verzoek doet (volwassen bewustzijn of kindbewustzijn). En dat verzoek kan dus heel 

anders zijn vanuit een ander bewustzijn. 

 

Maar om het plaatje compleet te maken van de geweldloze communicatie vind je hieronder 

nog een aanvulling (de Jakhals en de giraf). 

De 4 onderdelen van GC kun je altijd toepassen als je verbinding wilt houden en/of 

empatische wilt reageren 

 

DE TAAL VAN GIRAFFEN EN JAKHALZEN 

 

Na deze toch benadering van geweldloze communicatie worden overgeschakeld naar het 

dierenrijk om kennis te maken met twee dieren die symbool staan voor gewelddadige en 

geweldloze communicatie: de giraf en de jakhals. 

 

  

 

Binnen de wereld van geweldloze communicatie hoor je regelmatig de metaforen van de 

giraffen en de wolven of jakhalzen. We kiezen hier voor de jakhalzen. Wolven zijn heel 

sociale groepsdieren; de vergelijking met gewelddadige communicatie loopt hierbij spaak. 

De giraf staat symbool voor communicatie vanuit het hart. Een giraf heeft namelijk een hart 

dat wel twintig kilo weegt. Giraffen zijn dieren die geen natuurlijke vijanden hebben, dat is 

heel bijzonder. Met hun grote hart pompen ze het bloed door hun lange halzen. Die staan 

symbool voor de verbinding, het kunnen reiken naar iemand anders. De kwaliteiten van de 

giraf staan dan ook voor compassie, vrede en harmonie. 
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Jakhalzen zijn dieren die zich laag over de grond bewegen. Ze zijn vooral gericht op het 

bevredigen van hun directe behoeften en houden verder vrijwel nergens rekening mee. 

Jakhalzen zijn dieren die we snel de kwaliteiten zelfzuchtig en egoïstisch meegeven. 

Binnen geweldloze communicatie is het niet de bedoeling om ernaar te streven een giraf te 

worden, alle jakhalskwaliteiten uit te bannen en elk woord voortaan op de weegschaal te 

leggen. En/of om de het kindbewustzijn uit te bannen. Het gaat meer om de verschillen 

tussen de giraf en de jakhals te herkennen, bij onszelf en bij anderen. En om van daaruit 

bewust te kiezen voor de taal van het ene of het andere dier. Dus bijvoorbeeld wel of niet in 

verbinding komen of wel of niet in verbinding blijven. Je kunt het dus ook zelf kiezen, als je 

geen zin in hebt voor een gesprek, doe je dat niet. Het is niet zo dat je, nu je dit model kent, 

ook altijd volgends deze principes moet reageren. 

Jakhalzentaal is ons gewoon. Daarmee zijn we opgevoed, die taal gebruiken we al eeuwen. 

De jakhals ‘denkt’ in goed of slecht. Dat geeft overzicht en duidelijkheid aan zijn nauwe 

bewustzijn. Zo is het ook bij ons. Bij een vervelende situatie hebben we een schuldige nodig 

en ook succes moet aan iemand worden toegerekend. 

Giraffentaal is voor veel mensen redelijk nieuw en dus even wennen. Qw verkennen we de 

verschillen en zoeken we naar manieren om beide dieren, en alles waar ze voor staan, in ons 

leven te integreren. 

 

MAAK KENNIS MET DE GIRAF 

Een hart van twintig kilo, daar kan veel liefde in. De giraf is het landdier met het grootste 

hart. Wij kennen de uitdrukking ‘die heeft een groot hart’. Maar wat bedoelen we daarmee 

precies? Dat iemand veel liefde uitstraalt, veel voor anderen overheeft, nooit te beroerd is 

om klaar te staan en zich goed kan inleven. De giraf heeft nog meer kenmerken die ons 

kunnen helpen om steeds scherper te krijgen waar geweldloze communicatie voor staat. En 

hoe we de aspecten die daarvoor nodig zijn in ons leven kunnen integreren. 

Een giraf heeft een heel stevige tong. Als je die tong aanraakt, voelt deze als heel dik rubber. 

Dit is heel handig, want zo kan de giraf ruw materiaal, zoals takjes met doornen eraan, of 

heel dikke bladeren fijnkauwen. Zonder zelf wondjes of schaafplekken op te lopen. Dat is 

mooi: een giraf kan iets grofs transformeren tot iets voedzaams, tot iets waaraan hij zelf iets 

heeft. Vrij vertaald naar geweldloze communicatie: grove of agressieve communicatie 
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onschadelijk maken. Niet door ervan weg te lopen, maar door het te omarmen, te verteren 

en om te buigen. 

 

Een giraf kan ook heel ver kijken. Hij heeft lange ledematen om grote afstanden mee te 

overbruggen. Hierin herkennen we de metafoor van de giraf die ons helpt om nieuwe 

perspectieven in onze zienswijze te ontdekken. Een giraf ziet niet alleen ver, maar ook heel 

scherp. Hij heeft dus snel overzicht en laat zich niet afleiden door details.  

 

Net als andere dieren hebben ook giraffen te maken met ongemakken. Hun lange poten 

kunnen hen nog wel eens in de weg zitten. Als een giraffe wil drinken uit een regenplas, 

moet hij voetje voor voetje zijn voorpoten in een spreidstand zetten. Op die manier kan hij 

zijn nek buigen en toch stevig blijven staan. Als gevaar dreigt op zo’n moment, kan een 

giraffe niet direct wegrennen. Gewoon een beetje water drinken is voor hem dus spannend 

en vraagt moed, vertrouwen en kwetsbaarheid. De giraffe weet dat hij moet buigen, want 

zonder water is er geen leven. Hij herkent de angst en onzekerheid en kan er overheen 

stappen. 

 

Een giraf heeft nog een ander karakteristiek fysiek kenmerk: zijn drie rechtopstaande korte 

hoorntjes. Die zitten tussen de oren. Deze hoorntjes fungeren als een extra zintuig. Je kunt 

dit vergelijken met het derde oog, met aanvoelen, met innerlijk weten. Letterlijk 

voelhoorntjes. Daarmee kan hij goed op zichzelf letten en de ander ook in zijn bewustzijn 

houden. Dat betekent echter niet dat hij steeds zijn aandacht verdeelt en verplaatst. Het is 

niet of-of, maar en-en. 

Naast die hoorntjes zitten grote, flexibele oren, die heel goed kunnen luisteren. Een giraf 

denkt, metaforisch gezien, met zijn hele systeem. Dus met hoofd, hart en buik. Dat biedt een 

mooie combinatie van kennis, wijsheid en intuïtie. En zorgt voor overzicht, inzicht, rust en 

koers. Van binnenuit. 

 

Werken met giraffenoren 

Metaforisch: met giraffenoren hoor je wat er in je omgaat, merk je wat een opmerking met 

je doet. Giraffenoren nemen de tijd om te luisteren naar wat er vanbinnen gebeurt en 
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luisteren vol mededogen. Met deze oren op horen we geen oordelen meer en geen kritiek of 

verwijten. We horen de gevoelens en behoeften van degene die ons iets zegt. 

We kunnen dankzij giraffenoren de boodschap achter de boodschap horen. Die 

achterliggende boodschap ligt meestal verstopt achter een flinke muur. Om iemand te raken 

is het dus nodig om diegene uit te nodigen om die muur te laten zakken. Dat kan door te 

luisteren zonder direct te adviseren of met oplossingen te komen. En door af te tasten waar 

de gevoeligheid zit. 

 

Marijn: Ik kan Jantje nergens meer vinden. We gingen even naar bet park en hij rende 

lekker heen en weer. Ineens zag ik ben niet meer en kon ik hem niet vinden. Wat nu?’ 

Ellen: ‘Wat nu Idioot, je had beter moeten opletten. Je weet toch dat kinderen in een 

onbewaakt ogenblik kunnen verdwijnen!’ 

Marijn: ‘Daar hebben we nu toch niets aan! Wat moeten we doen’ 

Ellen: ‘Ik moet ook altijd alles oplossen. Bel de politie maar vast, ik ren naar bet park. 

Tjonge, ik kan ook echt niets aan je overlaten. Als er iets ergs gebeurt, is het jouw 

schuld!, 

In deze situatie zijn beide personen in paniek. En dat is niet zo vreemd. Marijn vraagt 

eigenlijk om hulp en compassie. Ellen kan op het moment haar paniek alleen maar vertalen 

in een veroordeling; een manier om de angst niet zo sterk te voelen en om af te reageren. 

Het kan echter ook anders: 

Marijn: Ik kan Jantje nergens meer vinden. We gingen even naar het park en hij rende 

lekker heen en weer. Ineens zag ik hem niet meer en kon ik hem niet vinden. Wat nu? 

Ellen: ‘Oh, wat moet je geschrokken zijn. Ik ben zelf ook helemaal van slag. ’ 

Martijn: ‘Ja, er kan natuurlijk van allesgebeuren met zo’n mannetje. En ik weet niet 

meer wat ik moet doen. ’ 

Ellen: ‘Oké, even diep ademhalen... Zal ik de buurvrouw erbij halen. Die kan er 

misschien wat nuchterder naar kijken en ons adviseren. ’ 

Marijn: Ja, goed idee. Oh, wat erg. Ik kan mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Het spijt 

me zo. ’ 

Ellen: Ja, het is verschrikkelijk. Maar dit kan iedereen overkomen. Ik loop snel naar de 

buurvrouw. ’ 
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De giraffenoren zijn goed afgestemd op binnen en buiten, dus op wat jezelf voelt en op wat 

je behoeften zijn. En op wat de ander voelt en wil. Soms is het nodig om een aantal vragen 

te stellen om daar achter te komen. 

Als je met giraffenoren luistert, ben je op zoek naar wat verscholen zit achter het verhaal. 

Soms kun je daar zo druk mee zijn dat je vergeet om met je giraffenoren naar binnen te 

gaan. Dan kan het gebeuren dat je een gesprek met iemand hebt gehad en heel goed, 

empatisch hebt geluisterd. De ander is content met het gesprek, maar jij blijft moe en 

ontevreden achter. 

Je kunt leren de tijd te nemen om eerst naar jezelf te luisteren en jezelf enkele vragen te 

stellen: 

 Wat is er nu eigenlijk aan de hand? 

 Wat zijn de feiten? 

 Wat doet het met me? 

 Welke gevoelens voel ik opkomen? 

 Waarom raakt dit me zo? 

 Welke behoeften heb ik? 

 Worden die wel of niet vervuld? 

Als je even de tijd neemt om hierbij stil te staan, zonder iets op te lossen, kom je meestal 

snel meer tot rust. Vanuit deze verbinding is het veel makkelijker en plezieriger om je 

aandacht op de ander te richten. Als je deze fase overslaat, de naar binnen gerichte 

aandacht voor jezelf, luister je niet goed naar iemand anders. Misschien probeer je het wel, 

maar je eigen emoties vragen ook aandacht en kleuren je blik en gehoor. Als je eerst voor 

jezelf zorgt, kun je daarna heel goed voor anderen zorgen. 

 

Misschien wil je nog inbrengen dat er helemaal geen tijd is voor dit soort reflectie. Soms is 

dat ook zo. Maar dan kun je om een time-out vragen en bijvoorbeeld even op het toilet gaan 

zitten. Of je spreekt af dat je op het moment niet wilt ingaan op het onderwerp, maar 

daarvoor een aparte afspraak wilt maken. 

Als je jezelf oefent in luisteren naar jezelf, heb je op een gegeven moment genoeg aan een 

paar seconden. Je draait je oren naar binnen en ziet wat daar speelt. Je accepteert en 
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omarmt alle gevoelens en behoeften die er zijn en bent klaar om geweldloos te gaan 

communiceren. (Als je dat wilt!!) 

 

Giraffentaal samengevat 

Giraffentaal hoort bij een cultuur waarin men denkt vanuit een win-win- situatie. We 

vertrouwen op de goedheid van anderen en houden ervan te verbinden, te ontwikkelen en 

te krijgen. 

Giraffentaal kenmerkt zich door: 

 De aandacht richten op wat bij onszelf vanbinnen leeft. 

 Het accepteren van onze gevoelens en behoeften. 

 Interesse en aandacht voor de gevoelens en behoeften van anderen hebben 

 Aandacht hebben voor een positieve insteek: wat wil ik wel en wat wil jij? 

 

Een giraf zegt bijvoorbeeld: 'Als jij schreeuwt, voel ik angst opkomen. Dat komt omdat ik 

graag vrede en harmonie wil. Vind je het goed om wat minder hard te praten?' 

 

 

MAAK KENNIS MET DE JAKHALS 

Als je hem hoort, herken je de jakhals onmiddellijk. Zijn indringende gehuil gaat door merg 

en been. De jakhals behoort tot de hondachtige roofdieren. Elke jakhalzenfamilie heeft een 

eigen geluid. Opmerkelijk is dat een familie alleen maar luistert naar de eigen roep. Alle 

andere geluiden negeert zij. Het is ‘wij’ en ‘zij’, waarbij ‘wij’ natuurlijk altijd beter is. 

De jakhals maakt je wakker, want hij jaagt en huilt vooral ’s nachts. Hij beweegt zich voort 

met een wat vernauwde blik. De jakhals richt zich niet op het proces, op de weg ergens 

naartoe, maar op het resultaat. Hij is daarin dwingend en autoritair. De jakhals houdt van 

middelen als agressie en macht om zijn doelen te bereiken, want hij is bang, onzeker en 

onrustig. Om deze gevoelens te hanteren, zet hij machtsmiddelen in. Als hij een andere 

strategie  zou kennen, zou hij daarvan vast gebruikmaken. Maar hij is beperkt en weet niet 

beter. Dat vraagt om mededogen. 

We vinden een jakhals een listig dier, sluw en achterbaks. Ook is het een dier dat in paren of 

kleine groepen leeft met veel sociale controle. Mannetjes en vrouwtjes gaan een verbinding 
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aan voor het leven. De jakhals heeft dus ook een andere - zachte - kant, die ontdekt kan 

worden als hij aandacht en bevestiging krijgt. De jakhals staat symbool voor een kant van 

mensen die er mag zijn en tegelijkertijd om aandacht en transformatie vraagt. 

 

EVEN STOOM AFBLAZEN 

Soms heb je het gewoon even gehad. Dan valt alles je zwaar en vind je iedereen in je 

omgeving lastig en vervelend. Ventileer dan gerust al je ellende. Alleen bij voorkeur niet in 

de buurt van anderen, maar gewoon even als je alleen bent of met iemand die jouw 

verhalen rustig aanhoort. Stampvoet er maar bij en veroordeel of bekritiseer iedereen die 

het volgens jou op dat moment verdient: je partner, je werkgever, de buren, de politie en de 

overheid. Zo, dat lucht op. 

Dat is precies de functie van stoom afblazen. Het lost namelijk niets op. Daarvoor is nog iets 

anders nodig. Belangrijk om te weten, want hoe vaak gebeurt het niet dat een situatie die 

jou dwarszit twintig keer komt opborrelen en dat je twintig keer de behoefte voelt om 

stoom af te blazen? Zo veel geduld zal een inlevende vriend of vriendin ook niet met je 

hebben. En je wordt er zelf niet beter van. Dus merk je dat je blijft hangen in een verhaal en 

dat jouw irritatie en ongemak niet afnemen. Weet dan dat er nog werk aan de winkel is. 

Je kunt dit methodisch aanpakken. Vraag jezelf eerst af of je rustig genoeg bent om je blik 

naar binnen te kunnen richten. Ga anders eerst iets fysieks doen, zoals een rondje hardlopen 

of je huis schoonmaken met een pittig muziekje erbij. Je kunt bijvoorbeeld ook flink op een 

kussen slaan en daarbij lekker schreeuwen. Vind een manier die bij jou past, maar let op dat 

je niet je gevoelens gaat onderdrukken door bijvoorbeeld televisie te kijken of te gaan 

drinken of eten. Daarmee raak je de onrust namelijk niet kwijt. 

 

Als je merkt dat je minder onrustig bent, kun je verder gaan. De eerste stap is je ergernis of 

boosheid goed voelen in je lichaam. Waar zit het ongeveer? Bij je verkrampte kaken of je 

opgetrokken schouders? Is het misschien die zeurende pijnlijke plek in je onderrug? Of is het 

dat onaangename, onrustige gevoel in je maag? Maak er contact mee. 

Geef vervolgens uiting aan wat je dwarszit: jouw jakhals mag naar buiten komen. Ga dan 

weer terug naar het gevoel van boosheid en lokaliseer het opnieuw. Misschien heeft het zich 
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verplaatst. Maak er weer contact mee en wacht af welke jakhals zich nu met welk verhaal 

aandient. Geef er weer uiting aan en ga terug naar je gevoel van boosheid. 

Herhaal dit net zo lang totdat je leeg en rustiger bent geworden. Dan is het moment 

aangebroken om op zoek te gaan naar de onderliggende behoeften die je boosheid hebben 

geactiveerd. Pas dan is daar ruimte voor. Maak jezelf dus eerst leeg en schoon, dan kun je 

goed en helder waarnemen. Je kunt hierbij het symbool, de waarneming gebruiken van PRI. 

 

SPANNEND TERREIN OM TE ONTGINNEN 

De oordelen die we hebben over anderen, zeggen veel over ons- zelf. Misschien zelfs zo veel 

dat het eigenlijk oordelen over ons- zelf zijn. Probeer het maar uit. Check welke oordelen je 

hebt over anderen. Zijn deze misschien ook op jou van toepassing, al is het maar een beetje? 

Als we de aandacht van buiten naar binnen verleggen, komen we heel wat tegen. Het is 

begrijpelijk en menselijk dat je soms de neiging hebt om op anderen te gaan schelden, want 

dat is vertrouwd en makkelijker dan zelfonderzoek. Een ongewenst bijeffect van niet meer 

jakhalzen naar buiten is dat je gaat jakhalzen naar jezelf. Want als je je niet meer afreageert 

op anderen en naar binnen gaat, naar je gevoelens en behoeften, waarmee word je dan 

geconfronteerd? 

 

Dit kan een lastige fase zijn, waarin we te maken krijgen met schuld, schaamte en een 

gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering. We leren onszelf zien en ontmoeten onszelf 

met alles wat er is en alles wat we buiten de deur proberen te houden. 

Voel je de neiging om jezelf te gaan veroordelen, in plaats van de ander, dan kan de giraf je 

helpen om de juiste vragen te stellen. Welk deel van jou mist zelfvertrouwen? Wat vind je 

allemaal stom aan jezelf? Wat heb je gezegd en gedaan? Welke behoeften probeerde je 

daarmee te vervullen? Nee, het lukte misschien allemaal niet zo goed, maar je wist ook niet 

beter op dat moment. Je deed wat je kon. Ken je nog andere manieren om je behoeften te 

vervullen? Houd empathie naar jezelf! 

Door de onrust heen gaan is de enige manier om in de stilte terecht te komen. De onrust 

houdt ons vaak tegen, waardoor we niet verder kunnen zakken in ons bewustzijn. Onrust wil 

overal wel naartoe, behalve naar binnen. Onzekerheid wil niets liever dan projecteren en 
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vergelijken. Het is dus belangrijk om onrust en onzekerheid toe te laten, te aanvaarden. Dat 

is even heel spannend en eng, maar daarna wordt alles beter en zachter. 

 

WELKE JAKHALZEN ZIJN ER? 

Misschien maak je makkelijk contact met je jakhalzen. Maar misschien vind je het moeilijk 

om deze te ontdekken, omdat ze zo gewoon voor je zijn geworden. We helpen je op weg 

met een aantal specifieke jakhalstypen en kenmerkende jakhalsuitspraken. 

Je kunt de verschillende jakhalzen beschrijven als de betweter, de redetwister, de 

normbepaler, de aanvaller, de beoordelaar, de ruziezoeker, de machthebber of de 

gelijkhebber en het slachtoffer. Deze hebben de neiging vooral de aandacht te richten op de 

verschillen en niet op de overeenkomsten. Dit zijn ook weer allemaal stemmen in je hoofd, 

die om het hardst schreven. 

Ze zijn continu aan het vergelijken, in negatieve en positieve zin. Zij interpreteren en 

manipuleren. Ze zijn dwingend en laten hun afkeur duidelijk merken als ze hun zin niet 

krijgen. Zij hebben een grote controledwang uit angst om de grip op het leven en zichzelf te 

verliezen. Je kent ze wel: 

 ‘Het is toch schandalig? Iedereen die hard werkt, wordt uiteindelijk toch weer uitgebuit.’ 

 ‘Idioot, wie rijdt er nou zo hard in het verkeer? Meteen afpakken dat rijbewijs, zo iemand 

is een gevaar voor de samenleving.’ 

 ‘Wat smakken en slurpen die Chinezen, ik vind het gewoon wanstaltig. En ze stinken ook 

nog. Uit de buurt blijven!’ 

 ‘Het is ook nooit goed wat ik ook doe. Ik kap ermee, hoor.’ 

 

Hieronder staan verschillende doelen die je (onbewust) kunt nastreven in een gesprek. 

Zodra je dat doet, zit je in het jakhalzen- gebied. 

 Proberen de ander duidelijk te maken dat er iets aan hem mankeert of dat hij iets niet 

snapt. 

 Aangeven wat je vindt van het gedrag van de ander. 

 Duidelijk maken dat het gedrag van de ander vervelende consequenties zal hebben. 

 Duidelijk maken wat die ander ons heeft aangedaan. 

 Aantonen dat jij echt als enige weet hoe het zit en dat jij gelijk hebt. 
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 Adviezen en oplossingen aandragen. 

 

De jakhals is er gewoon. Je kunt natuurlijk proberen om hem weg te stoppen, maar daarvan 

gaat hij alleen maar harder ‘huilen’. Dan ben je een jakhals voor jezelf, omdat je jezelf niet 

serieus neemt. Zo word je moe, chagrijnig of misschien zelfs ziek. Luister vooral wel naar de 

jakhals in jou, want hij geeft je aanwijzingen voor onvervulde behoeften. 

 

De kunst is ervoor zorgen dat jouw jakhals niet uitgroeit tot een volwassen, onaangename, 

altijd aanwezige kracht die jouw denken, voelen en handelen bepaalt. Want een volwassen 

jakhals gebruikt ongenuanceerde taal, gaat voorbij aan de behoeften van anderen en kan 

flink om zich heen slaan. Niet plezierig. De kleine jakhals in jou wil aandacht voor iets, heeft 

behoefte aan iets. Als je dat negeert, leef je niet echt. Dan leef je eigenlijk maar half. 

Daarbij komt de giraf trouwens goed van pas. Die kan vertalen en luisteren naar wat er echt 

aan de hand is. Dat vraagt oefening. Stel dat iemand tegen je zegt: ‘Ga toch uit mijn buurt, ik 

kan je niet meer zien. Ik word helemaal gek van je’. Dan vraagt het veel inzicht in menselijk 

gedrag en menselijke behoeften om uit deze boodschap de behoefte aan rust te destilleren. 

De twee kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt, zijn geduld en mildheid. En de kwaliteit om 

afstand te bewaren en je niet te laten overrompelen door de agressieve uitingen. Een giraf 

reageert op de inhoud en niet op de verpakking, hoe indringend en hard die ook is. 

Dat geldt ook voor situaties waarin jezelf de jakhals bent. Haal dan zo snel mogelijk je giraf 

erbij, anders blijf je anderen beschuldigen en verwijten maken. De giraf zorgt ervoor dat je 

de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en behoeften weer oppakt. 

 

Herken en erken je jakhals 

De jakhals kunnen we in onze communicatie herkennen aan de vier V's: 

 Veroordelen: interpreteer, bekritiseren en vergelijken. 'Jij bent dom', 'dat is niet goed'. 

 Verantwoordelijkheden ontkennen. 'Het lag niet aan mij', 'het is niet mijn schuld'. 

 Verlangens verwoorden als eisen: de ander dwingen om iets te doen, geen genoegen 

nemen met 'nee'. 

 Verdienen: straffen en belonen. 'Als je nu dit doet, krijg je dadelijk dat.' 
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WERKEN MET DE JAKHALS EN DE GIRAF  

Je jakhals uiten of niet uiten is een zoektocht. Want wanneer is het veilig en niet kwetsend 

om je jakhals naar buiten te laten komen? En wanneer kun je misschien beter even je mond 

houden? Gelukkig zijn er meer manieren om met deze zoektocht om te gaan. 

Ontdek je dat je innerlijk aan het jakhalzen bent? Lach er dan eens om: oeff, daar ga ik weer. 

Ik loop af als een wekker.’ Je kunt ook hardop uitspreken wat er bij jou vanbinnen gebeurt: 

‘Ik merk dat ik van alles vind van jouw verhaal en dat ik daarover veel oordelen heb. Eigenlijk 

wil ik dat niet, dus ga ik even mijn hoofd resetten.’ Dit geeft je de ruimte om de verbinding 

te behouden of te herstellen en voorkomt dat jouw oordelen met jou aan de haal gaan. 

Je kunt natuurlijk ook altijd een pauze inlassen als je merkt dat je jakhalzentaal wilt gaan 

spuien: ‘Ik ga even een ommetje maken, anders ga ik dingen zeggen die ik niet wil. Ik ben 

over tien minuten terug.’ Dit is ook een manier om de verbinding te behouden en ruimte te 

geven aan je gevoelens. 

 

OVER STRAFFEN EN BELONEN: BEIDE JAKHALZEN? 

Bij straffen en belonen denken we direct aan kinderen opvoeden. Of aan de methodieken 

die leerkrachten er in hun klas op nahouden. Elke generatie wordt anders opgevoed, omdat 

de opvattingen over (goede) opvoedtechnieken veranderen. 

Was het bijvoorbeeld eerst prima om baby’s te laten huilen, twintig jaar later is dat uit den 

boze. Is het goed om een baby een aantal maanden dicht tegen de huid te dragen voor 

bescherming en veiligheid of creëer je daarmee juist afhankelijke, bange kinderen die 

opgroeien tot angstige volwassenen? 

Momenteel is het populair om goed gedrag uitbundig te belonen en niet gewenst gedrag te 

negeren. Vanuit de visie van geweldloze communicatie is zowel het belonen als het straffen 

een vorm van manipuleren, dus van jakhalzengedrag. 

De Amerikaanse psycholoog Burrhus Skinner ontdekte aan het begin van de twintigste eeuw 

dat je het gedrag van dieren kon beïnvloeden door deze te belonen. Dit vertaalde hij naar 

mensen en dat werkte ook. Logisch, we zijn immers allemaal min of meer te sturen door het 

krijgen van een beloning of het vermijden van straf. 

De vraag is natuurlijk of gedrag ook een innerlijke motivatie heeft. Vaak niet... Dus het werkt 

maar deels en gaat voorbij aan wat in mensen/kinderen speelt en leeft. Ook leiden straffen 
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en belonen tot competitie: wie is de beste? De winnaar krijgt een beker of bonus, de 

verliezer niet. Dus proberen we allemaal te winnen. 

 

Dus hier geldt: Wie het weet mag het zeggen  

 


