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7 stappen te vertellen aan de klant 

Belangrijk om aan de klant uit te leggen, voordat je met de 6MB coach tool begint te 

coachen.  

 

1: Start met de kaartjes 

Leg de 6MB kaartjes in een rij op de tafel zodat de klant ze kan zien. 

 

2: Sleutelwoorden 

Vertel bij elk kaartje de sleutelwoorden. Zodat de klant deze nog beter begrijpt. De 

sleutelwoorden vind je achterop het worksheet. 

 

3: De kracht van de 6 menselijke behoeften  

Vertel dat de eerste 4 MB je keuzes en je gedrag creëren en beïnvloeden 

 

• ZEKERHEID  

• ONZEKERHEID 

• SPECIAAL VOELEN 

• LIEFDE / CONNECTIE 

En dat de laatste 2 MB het leven meer waardevol maken 

• PERSOONLIJKE GROEI 

• BIJDRAGEN AAN 

 

Leg uit, dat eerst de bovenste 4 MB goed aanwezig moeten zijn voordat je met de laatste 

2 MB aan de slag kan gaan. 

 

4: Paradox (Tegenstellingen) 

Leg uit dat deze 6MB ook haaks op elkaar kunnen staan.  

Als je teveel hebt van een behoefte, dan zal de wens naar de andere behoeften flink 

groeien. Dit gebeurt vaak onbewust.  

 

Zekerheid/comfort Paradox  Onzekerheid/variatie 

Speciaal voelen Paradox Liefde/Verbondenheid 
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5: Twee manieren 

Leg uit dat we op twee manieren onze behoeften vervullen.  

Werkwijze (voertuig):  

De manier of benadering aanpassen/veranderen om in beweging te komen. 

 

Waarneming (NAC Life Coaching): 

Het geloof (overtuiging) – begrip aanpassen/veranderen om in beweging te komen. 

 

6: Drie stappen 

Leg uit dat er 3 stappen zijn naar meer genot en levenskwaliteit: 

1ste stap: een fijne balans creëren in je behoeften door nieuwe overtuigingen en andere 

benaderingen.  

2de stap: je behoeften zo goed mogelijk in balans houden door de tijd heen, door er elk 

half jaar even bij stil te staan, er bewust van te zijn en je overtuigingen en/of de 

benadering aan te passen waar nodig.  

3de stap: je behoeften gezamenlijk sterker vervullen, door nieuwe overtuigingen en 

andere benaderingen.  

 

7: Kies een oefening / start de coaching 

Kies uit de onderstaande oefeningen: 

Oefening 1: Inzicht in jouw menselijke behoeften   

Oefening 2: Doelen bereiken door de kracht van de 6 MB (versie 1) 

Oefening 3: Doelen bereiken door de kracht van de 6 MB (versie 2) 

 

Of kies een vrije vorm voor de coaching 

 

Succes, 

Marcel Sanders 

Health Balance Group 

Life Coaching Academy & Training 

M: +31 6 11424494  

E: info@healthbalance.nu   

I: www.healthbalance.nu  

mailto:info@healthbalance.nu
http://www.healthbalance.nu/

