
Waarnemen/observeren
Als ik het volgende waarneem

(zie of hoor)...

Gevoelens
dan voel ik ...

Behoeften
omdat ik behoefte heb aan ...

(omdat ik het belangrijk vind dat ...)

Verzoek
Ik zou graag hebben dat het 

volgende gebeurt...

Waarnemen
zonder te oordelen.

Wat zie ik?
Wat hoor ik?

Maak bewust een
onderscheid tussen

wat je waarneemt, wat je 
hierbij denkt en welke 

oordelen je hierbij hebt.

Noteer enkel de observa-
ties.

blij
content, energiek, enthousiast, gelukkig,

krachtig, ontspannen, opgewekt,
tevreden, voldaan, vrolijk,...

kwaad 
boos, geïrriteerd,

gefrustreerd, gespannen, nerveus,
ongemakkelijk, prikkelbaar,

opgewonden, ontevreden, woedend...

verdrietig 
down, droevig, eenzaam,

gekwetst, ongelukkig, ontgoocheld,
somber, teleurgesteld, triest...

bang 
angstig, bezorgd, in paniek,

ongerust, onveilig, onzeker...

weinig energie 
down, depressief,

futloos, lamlendig, moe, ziek...

aandacht, authenticiteit,
autonomie, begrijpen, begrip,

beweging, collegialiteit, comfort,
contact, delen, duidelijkheid,

eerlijkheid, empathie, ergens bijhoren,
erkenning, fairness, feesten,
gelijkwaardigheid, gemak,
harmonie, hulp, hygiëne,

iets betekenen, inspiratie, leren,
lichamelijk contact, liefde,

loslaten, respect, samenwerken,
ontdekken, ontspanning,

ontwikkeling, orde, perspectief, privacy,
rouwen, rust, schoonheid,

spelen, steun, uitdaging, veiligheid, 
verbinding, 

verantwoordelijkheid, voeding,
vriendschap, vrijheid,

waarden, waardering, zorg, 
zorg dragen voor anderen...

Om aan je behoefte te
voldoen, formuleer een
verzoek aan jezelf of aan
iemand anders. 
Een verzoek dat werkt, 
beantwoordt aan 
de volgende criteria:

• is concreet
• is realistisch
• is positief geformuleerd
• begint met ‘wil je...’, ‘kun je...’, 

‘ik zou graag...’
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