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(H)Erkennen van behoeften 

 
Het (h)erkennen van de eigen behoefte is een stap naar verbinding met je creatieve kracht. De weg 
daar naartoe kun je alleen bewandelen als je bereid bent de volledige verantwoordelijkheid te nemen 
voor wie je bent. Geen verantwoordelijkheid in de betekenis van schuld, maar in de zin van het 
aanvaarden van het eigen oprechte antwoord in een situatie alsmede de consequenties daarvan, 
ongeacht de omstandigheden. 
 
What’s in a name? 
Het benoemen van behoeften is enkel een hulpmiddel. Het kan je bewust maken van wat je beweegt 
en helpen ook de ander te erkennen zoals hij/zij is. Iedere naam of indeling is een interpretatie en 
heeft iets onwerkelijks. Door eigen bevindingen te schuren aan de naam of gegeven indeling, tast je 
ze af. Daardoor word je bewust van hoe het voor jou is, niet als vaststaand begrip of feit, maar als 
ervaring in het moment. 
 
De speelruimte en dragende grond onder alle behoeften in het kader van oprecht communiceren is 
mededogen. 
 
Mededogen 
Erkenning: aandacht voor wat is. 
Volwaardigheid: waardering van wat is. 
Voeding: zorg dragen voor wat is. 
Antwoord: creatieve expressie vanuit wat is. 
 
 

Indeling van behoeften uitgaande van mededogen 
 
Erkenning: betekenis, begrijpen en begrepen worden, bewustzijn, gewaarzijn, helderheid, 

ontdekking, spelen, humor, intimiteit, kennen en gekend zijn, zien en gezien worden, keuze, … 
 
Volwaardigheid: mededogen, participatie, van belang zijn, zin, plezier, vrede, gemak, harmonie, 

heelheid, orde, schoonheid, verbinding, acceptatie, affectie, compassie, empathie, erbij horen, 

respect/zelfrespect, vertrouwen, waardering, autonomie, … 

 

Voeding: doeltreffendheid, groei, hoop, leren, stimulatie, uitdaging, wilskracht, lichamelijk 

welbevinden, aanraking, beschutting, balans, evenwicht, beweging, lucht, rust/slaap, veiligheid, 

voedsel, water, communicatie, gemeenschap, nabijheid, ondersteuning, samenwerking, 

voorkomendheid, warmte, wederkerigheid, … 
 
Antwoord: leven, bijdrage, creativiteit, inspiratie, vaardigheid, vieren van het leven, rouwen, 

werkzaamheid, zelfexpressie, seksualiteit, erbij betrekken, liefde, onafhankelijkheid, ruimte, 

spontaniteit, vrijheid, eerlijkheid, aanwezigheid, authenticiteit, integriteit, … 

 

 

 

Het is een illusie te denken dat je door het benoemen van behoeften weet wat de ander beweegt. 

Vraag en benoem in zoverre het functioneel is voor het ruimte scheppen voor het bewust worden en 

erkennen van de eigen ervaring of die van de ander in het moment. Dit kun je ook in stilte doen. 

 

http://www.cnvc.org/
http://www.hetzesdegeluk.nl/

