
                                                              
 

 

Copyright © 2016  Health Balance© 
1 

6 MB’s: de ‘spelregels’ 

 
 

Sleutelwoorden: comfort, 

veiligheid, stabiliteit, 

geaardheid, 

voorspelbaar(heid), 

bescherming. 

 
Sleutelwoorden: angst, 

instabiliteit, verandering, 

chaos, hunkering, loslaten, 

spanning, inspanning, 

verrassing, probleem, crisis. 

 

 
Sleutelwoorden: trots, 

belangrijk, normen, 

prestatie, perfectie, 

evaluatie, discipline, 

competitie, elke verwijzing 

naar ‘afgewezen’ of ‘goed 

genoeg zijn’. 

 
Sleutelwoorden: gevoel van 

eenheid, verenigd zijn, 

verbondenheid, passioneel. 

 

 
 

 

 

 
Levensgebieden 
 
 

 Carrière  Financiën  Familie 

 Vriendschap  Relaties  Gezondheid  

 Hobby’s  Spiritualiteit  Opleiding 
 

 
OEFENING 1 
Beweging: in welk 
levensgebied? 
 

 Neem een moment om de 
verschillende levensgebieden 
hierboven te beschouwen en 
geef met een ‘+’ aan in welk 
gebied je de 6 menselijke 
behoeften het meest beleeft. 
En geef met een ‘-‘ het gebied 
aan waar je deze het minst 
beleeft. 

 
 Leg 3 MB-kaarten in de juiste 

volgorde van bevrediging voor 
het ‘+’-gebied. Beschrijf hoe je 
deze vervult. 

 
 Leg 3 MB kaarten in de juiste 

volgorde waar je het meest 
behoefte aan hebt voor het 
 ‘-‘gebied. Beschrijf waarom 
deze nu niet bevredigd worden. 

 
 Beschrijf het verschil in je 

gevoel tussen deze 2 gebieden. 
 
 In welke volgorde moet jouw 

top 3 in het ‘-‘gebied van je 

menselijke behoefte staan om 
het ‘-‘gebied in beweging te 
laten komen en naar een hoger 
niveau te tillen?  
Welk werkwijze en welke 
waarneming zul je moeten 
aanpassen? 

 
 Schrijf hiervoor een uitvoerbaar 

actieplan op een tijdlijn. 
 
 
OEFENING 2 
Doelen 
 
Doel 

Denk aan een uitdagend doel in je 

leven dat je heel graag zou willen 

neerzetten/beleven.  

 
Doel - Uitdaging - Beleving 

 
Toekomst 
Kies uit de MB kaarten de behoefte die het sterkst bevredigd zal zijn 

op het moment dat jij je doel, uitdaging of beleving bereikt hebt... 
 
Nu 

Kies nu uit de MB kaarten een behoefte die jou NU flink in beweging 

zou brengen en je sterk zou ondersteunen om meteen een flinke stap 

vooruit te zetten. Hoe ziet je gedrag er dan uit? Wat doe je dan? En 

hoe doe je dit? 

Aan de slag 
Welk werkwijze en welke waarneming zul je moeten aanpassen? Schrijf 
hiervoor een uitvoerbaar actie plan op een tijdlijn. 
 
 
OEFENING 3 
Doelen en identiteit 
 
Welk doel zou je graag willen bereiken? 

Hoe hoog is op dit 
moment in het bereiken 
van jouw doel m.b.t. 
een specifieke rol in je 
leven op een schaal van 
1-10 (1= laagste 
waarde, 10 is hoog) 

jouw behoeften aan...: 
(beleef de MB kaarten) 

Zekerheid & Comfort 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Onzekerheid & Variëteit 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Liefde & Verbondenheid 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Speciaal voelen & 
 Uniek zijn 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Persoonlijke groei 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Bijdragen aan leveren 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
Nu weet je naar welke behoeftevervulling je verlangt en welke je sterk 
nodig hebt om meer in beweging te komen. 
 
Schrijf nu alle manieren, benaderingen of waarnemingen op die je 
ondersteunen om meer in beweging te komen. 
 

Welke werkwijze en waarneming kun je aanpassen/veranderen zodat 
je in beweging komt? 
 
Schrijf een concreet en uitvoerbaar plan wat en hoe je dat dan zou 
doen. Zet er ook meteen tijden en data bij wanneer je dit gaat doen. 
 
Tot slot: schrijf op waar je je bewust van geworden bent. 
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6 MB’s: sleutelwoorden 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sleutelwoorden:  
 Verrassing 
 Spannend 
 Uitdaging 
 Diversiteit 

 Flexibiliteit 
 Creativiteit 

Sleutelwoorden:  
Als je andere mensen helpt 

voldaan te voelen, zul jij je 
ook voldaan voelen! 

 

 

 

Sleutelwoorden:  
 Verbinding 
 Overeenkomsten 
 Delen 

 Intimiteit 
 Een deel zijn van… 
 Eén zijn met... 

Sleutelwoorden:  
 Comfort 
 Veiligheid 
 Stabiliteit 
 Geaardheid 

 Voorspelbaar(heid) 
 Bescherming 

Sleutelwoorden:  
Door persoonlijk te blijven 

groeien als individu en 
interesse te hebben in het 
leven en in de mensen, zul 
jij je voldaan voelen. 

 

 

 

Sleutelwoorden:  
 Nodig te zijn 
 Nuttig te zijn 
 Trots te zijn 

 Iets te doen wat 
belangrijk is 

 Belangrijk te zijn. 


