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Waarden zijn 
behoeften op 
organisatieniveau. 
Deze kunnen 
aangepast worden in 
functie van de missie en 
visie van een organisatie.

Behoeften
Impulsen voor communicatie en gedrag
Behoeften sturen het gedrag en de communicatie 
van mensen. Gevoelens zorgen ervoor dat 
behoeften opgemerkt worden. Aangename 
gevoelens laten weten dat behoeften vervuld 
zijn. Onaangename gevoelens signaleren 
welke behoeften niet vervuld zijn en 
aandacht nodig hebben.

Verantwoordelijkheid opnemen voor 
jouw behoeften of organisatiewaarden:
• Duid de drie belangrijkste behoeften aan die 

‘nu’ vervuld zijn. Wie heeft je hierbij geholpen? 
Hoe kan je hiervoor waardering uitspreken op 
authentieke, doorleefde manier?

• Welke behoeften komen op dit moment te kort? Hoe 
kan je voor deze behoeften zorgen? Wie kan je hierbij 
helpen? Wat zou je graag hebben dat er gebeurt? Hoe 
kan je deze behoeften vervullen, rekening houdend met 
de behoeften van anderen?
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