
Verbindende gevoelstaal
Aangename gevoelens geven aan dat behoeften vervuld zijn, onaangename 
gevoelens geven aan dat behoeften niet vervuld zijn. Door verbindende gevoelstaal 
te gebruiken bij het geven van feedback, zijn anderen meer bereid om rekening 
te houden met wat je zegt. Omdat je geen verwijten uitspreekt, luistert de ander 
gemakkelijker naar je verzoek.

Aangename gevoelens
Blij

content
opgewekt
tevreden
gelukkig
opgelucht 
voldaan
rustig
kalm
trots/fier
dankbaar

Energiek
krachtig
gemotiveerd
enthousiast
sterk
vitaal
fit
gezond
zelfzeker

Ik ben in vorm.
Ik heb er zin in.

Onaangename gevoelens
Angst

ongerust
bezorgd
onzeker

angstig
paniek
verlegen

Irritatie
kwaad
frustratie
ongemakkelijk
zenuwachtig
onrustig
stress
spanning

woedend
ongeduldig
verveeld
onwennig
afkeer
weerstand
eenzaam

Ik vind het lastig …

Verdriet
ontgoocheld 
teleurgesteld

ongelukkig
bedroefd

‘k Vind het jammer.
‘k Vind het spijtig.
Ik ben droevig.
Ik heb de blues.
Ik vind het triest.
Ik vind het pijnlijk.

Vermoeidheid
leeg
plat
machteloos
radeloos
ziek
misselijk

lamlendig
uitgeput
slaperig
verlamd
down

Ik ben op.
Ik heb geen fut meer.
ik heb/voel spijt

Verwijtende gevoelstaal
Verwijtende gevoelswoorden leggen de schuld van onprettige gevoelens bij 
anderen. Maar zo leggen we de verantwoordelijkheid van onze gevoelens en de 
achterliggende behoeften buiten onszelf.
Het gebruik van verwijtende gevoelstaal leidt meestal tot conflicten en creëert 
afstand tussen mensen. Het zorgt er zelden voor dat we hulp en ondersteuning 
van anderen krijgen. Door de eigen verwijten onder de loep te nemen, kunnen 
we zien dat ze met bepaalde behoeften te maken hebben.

Secundaire gevoelens
Verwijtend naar anderen

haat
boos op iemand
rancune
wrok
jaloezie
ergernis
nijd
afgunst
agressief
chagrijnig

Verwijtend naar mezelf
schaamte
schuld

Leidt tot verbittering
depressief
lusteloos
moedeloos
trauma
’k Zie het niet meer zitten…

Pseudogevoelens
Gebrek aan erkenning of ondersteuning

aan de kant geschoven 
aan mijn lot overgelaten 
afgewezen 
belachelijk gemaakt 
betutteld 
buitengesloten 
gedumpt 
geïsoleerd 
gekleineerd 
genegeerd 
in de steek gelaten 
niet geaccepteerd 
niet gewaardeerd 
niet serieus genomen 

onbegrepen
ongewenst 
uitgelachen 
verontwaardigd 
verraden 
verwaarloosd 
voor de gek gehouden 
veroordeeld 
verlaten 
vernederd 
verongelijkt 
verstoten 
vervloekt 
…

Wil je secundaire gevoelens transformeren naar verbindende gevoelstaal?
1. Accepteer dat je deze gevoelens hebt, maak jezelf dus geen verwijten over je eigen (secundaire) gevoelens of je oordelen.
2. Ontdek vanuit welke verwijten/oordelen deze gevoelens ontstaan. Accepteer van jezelf dat je oordeelt over jezelf of 

anderen.
3. Zoek de behoeften die achter het oordeel verscholen liggen. (Bijvoorbeeld: genegeerd -> gehoord worden, erkenning…)
4. Voel hoe het is als deze behoefte tekort komt. Neem tijd om te voelen… Zoek eventueel iemand die kan meevoelen (= 

empathie geven). Gebruik hierbij verbindende gevoelstaal.
5. Bedenk hoe je aandacht kan geven aan de behoefte: zelf actie ondernemen, erover praten, erin berusten of loslaten…

Gebruik van geweld en macht
aangevallen 
bedreigd 
bedrogen 
beetgenomen 
bekritiseerd 
beledigd 
belogen 
bestolen 
geblokkeerd 
gebruikt 
gedomineerd
gedwongen 

geïntimideerd 
gemanipuleerd 
gepest 
geprovoceerd 
gevangen 
misbruikt 
onder druk gezet 
onrecht aangedaan 
uitgebuit 
verstikt 
verplicht 
…

Dat vind ik aangenaam, leuk.
Ik voel me op mijn gemak.
Daar word ik vrolijk van.
Dat doet me plezier.

Soms aangenaam, soms onaangenaam
Mentaal

nieuwsgierig
in de war
verstrooid
afwezig 

verrast
verbaasd
geschrokken
ontroerd

geraakt
onverschillig 
Het raakt me … 

Fysiek
warm
koud
dorst

honger
pijn



leren

inspiratie

ontwikkeling

spiritualiteit

begrijpen

eerlijkheid

verantwoordelijk-
heid

ergens 
bijhoren

vrede

communicatie

dialoog

gelijkwaardig-
heid

zelf-
vertrouwen

stilte

duidelijkheid

erkenning

empathie,
begrip

waardering

respect

gehoord 
worden

vieren

rouwen

zorg dragen

harmonie

schoonheid

orde

efficiëntie

steun, hulp

betrouwbaar-
heid

duurzaam-
heid

toewijding

snelheid

eenvoud

integriteit

flexibiliteit

klant-
gerichtheid

respect voor 
leven

ondernemer-
schap

kwaliteit

...

bewegen

keuze

perspectief

vrijheid

intimiteit

contact

liefde

veiligheid

privacy

eigen
plek

creativiteit

affectie

seksualiteit

vertrouwen

vriendelijk-
heid

warmte

comfort

hygiëne

rust

fysiek 
contact

voedsel

plezier

ontspanning

avontuur

variatie

licht

water

luchtigheid

lucht

uitdaging

expressie

fysiek welzijn

autonomie

samenwerking

zingeving

spelen

verbinding

waarden in 
organisaties
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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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