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De basis van de 
NAC Life Coaching Methodiek 

(NAC = Neuro Associative Conditioning) 
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Veranderingen in je 6 MB’s, veranderen je leven! 
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Over de auteur Marcel Sanders 
Marcel is eigenaar en mentor Life Coach van de Health Balance Group, die actief is in 
Nederland, België en Oostenrijk. Hij heeft de 7 stappen van het NAC Life Coach Model door 
ontwikkelt voor de Europese markt en is de grondlegger van het NAC Life Coach model De 
4B’s. 
 
Hij is geboren op 7 september 1965 in Sint Michielsgestel in Nederland in het teken van de 
Maagd. Hij is een vitaal persoon die vol levensenergie zit. Met mensen omgaan is zijn sterke 
kant. 

Zijn levensdoel is een fantastisch voorbeeld te zijn, in liefde en kracht te leven en een groot 
verschil te maken in andermans leven. Door dagelijks te werken met de mensen middels 
coaching maakt voor hem het leven meer dan waard. Met zijn natuurlijke manier van duidelijk 
communiceren inspireert hij veel mensen, het maakt hem zeer charismatisch en mensen 
luisteren dan ook graag naar zijn seminars. Hij is een steunpunt voor velen, een luisterend oor 
en zeker een belangrijk voorbeeld voor iedereen. 

Je kunt hem wakker maken voor Chai Tea met sojamelk. Marcel heeft ook een verslaving; zijn 
persoonlijke groei. Daarnaast beoefent hij Qi-Gong, reist graag, houdt van mensen, wil lol 
maken, lachen, uit zijn beschermde omgeving leven, dit zijn allemaal punten die voor Marcel 
het leven de moeite waard maken. Marcel houdt ook van paardrijden, zeilen, joggen, 
verbouwen, skiën, in de bergen wandelen en bergbeklimmen. 

Hij wil ook voor kinderen op deze wereld een steun zijn. De schoolgaande kinderen 
ondersteunen en een liefdevol gezin creëren en daarin een fantastische vader zijn, is een 
belangrijk onderdeel van deze grote droom. Kortom Marcel is een persoonlijkheid, liefdevol, 
speels, passievol en een krachtig persoon die op elk moment een groot voorbeeld en een 
krachtige ondersteuning voor anderen is. 

 

Marcel citeert: ‘Mijn bijzondere opdracht in mijn leven is om zo veel mogelijk optimistische 
mensen daadkrachtig in beweging te zetten om een gewenste en blijvende impact in hun leven 
en dat van anderen te creëren. 

In de afgelopen 20 jaar heb ik veel ervaring opgedaan als mentor Life Coach, waarin ik mezelf 
steeds op een hoger niveau uitgedaagd heb om boven de menigte uit te stijgen. Dit heeft een 
echte ervaringsdeskundige van me gemaakt. 
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Ik ben me gaan specialiseren in emotioneel sterk in het leven staan en het hebben van een 
goede zelfreflectie. Ik ben ervan overtuigd dat, als je deze eigenschappen beheerst, je meer 
vertrouwen, eigenwaarde, respect en dankbaarheid ervaart. Hierdoor bereik je wat je begeert 
en je beleeft er veel plezier aan.’ 

 
 

 

 

 

 
Marcel als gastspreker bij uw bedrijf of event! 

Dat kan!! 
Of het nu is voor een avond, dag of week. 

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail en reserveer nu uw datum. 
marcel@healthbalance.nu of bel +31 (0)6 11424494 

mailto:marcel@healthbalance.nu
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Inleiding in de 6 menselijke behoeften 
 
De 6 menselijke behoeften vormen de basis van de “Menselijke Behoeften Psychologie” in de 
NAC (Neuro Associative Conditioning) Life Coach Methodiek van de Life Coach Professional-
opleiding van Health Balance Group. Óf deze behoeften vervuld worden en de wijze waarop 
mensen deze 6 behoeften bevredigen, bepalen de kwaliteit van hun leven. 
Alles wat we doen, doen we in een poging om aan onze 6 menselijke behoeften tegemoet te 
komen en sterker te bevredigen. In de werkmap  ontdek je wat jouw drijfveer is en de reden 
waarom je doet wat je doet. 
 
De menselijke behoeften zijn volgens het model van Maslow te rangschikken in een 
hiërarchisch systeem. Maslow stelde dat elk mens dezelfde behoeften nastreeft; deze 
behoeften moeten trapsgewijs worden benaderd. Wil men zich op een gezonde manier 
ontwikkelen, dan kan alleen een stap naar een volgend behoefteniveau gemaakt worden als 
de behoeften van een lager niveau bevredigd zijn. Door onze westerse ‘rijkdom’ die door de 
jaren heen is ontstaan, zijn deze basisbehoeften in onze samenleving veranderd. Onbewust 
zoeken we constant naar een manier om aan onze 6 menselijke basisbehoeften in ons leven 
tegemoet te komen en sterker te bevredigen. 
 
DE ZES MENSELIJKE BEHOEFTEN ZIJN: 
 

 ZEKERHEID / COMFORT / VEILIGHEID 

 ONZEKERHEID / VARIËTEIT / SPANNING 

 SPECIAAL VOELEN / UNIEK ZIJN / ERKENNING 

 LIEFDE / VERBONDENHEID  

 PERSOONLIJKE GROEI 

 BIJDRAGEN AAN / ONDERSTEUNING BIEDEN 
 

Marcel Sanders vertelt: Toen ik de eerste keer leerde over de 6 menselijke behoeften, dacht ik 
‘Wauw’ dit is krachtig. Het maakt meteen veel duidelijk voor me en ondersteunt me om het 
beste in mezelf naar boven te halen! Het werd me in een slag duidelijk waarom ik dingen 
graag doe en dit bijna automatisch gebeurd. En ook waarom ik dingen niet doe of er dingen 
zijn waarvoor ik mezelf telkens weer flink moet motiveren om in beweging te komen. 
 
Ieder mens die in onze westerse ‘rijkdom’ geboren is heeft deze 6 menselijke basis behoeften 
en vanuit de (dis)balans in zijn behoeften beïnvloed hij onderbewust zijn wensen, doelen, 
keuzes, beslissingen en acties. Onderbewust zullen onze hersenen er alles aan doen om de 6 
menselijke behoeften tegemoet te komen en sterk te vervullen. Als één van deze 6 behoeften 
niet vervuld wordt, dan zullen onze hersenen automatisch een weg vinden om het toch te 
vervullen. Dit gebeurt soms op de meest bijzondere manieren en het kan ons hele leven 
beïnvloeden. Het kan ons leven verrijken en ook heel veel mooie dingen kapot maken. 
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Onderstaande 4 behoeften zijn het meest belangrijk in ons leven. Ze beïnvloeden onze keuzes 
wat we wel of niet doen, creëren ons gedrag en zelfs onze identiteit. 
 

 ZEKERHEID / COMFORT / VEILIGHEID 

 ONZEKERHEID / VARIËTEIT / SPANNING 

 SPECIAAL VOELEN / UNIEK ZIJN / ERKENNING 

 LIEFDE / VERBONDENHEID 
 
 
Als we één van deze 4 behoeften niet vervullen dan zullen we er alles aan doen om vervulling 
te creëren. Je kunt in alle 6 menselijke behoeften tegemoet komen, door óf je waarneming 
(geloof/begrip) óf je werkwijze (manier/benadering) aan te passen. Om duidelijk te maken 
hoe het werkt, volgt nu eerst een uitgebreide uitleg over de 6 menselijke behoeften. Daarna 
heb je verschillende schrijf oefeningen die je meteen kunt doen om meer inzicht te krijgen in 
je keuzes, je gedrag en je (dis)balans in jouw behoeften. 
 
Veel lees en groeiplezier, 
 
Marcel Sanders 

 
Master NAC Life Coach 
 
Health Balance Group 
Life Coaching Academy & Training 
 
+31 (0)6 11 42 44 94 
info@healthbalance.nu 
www.healthbalance.nu 

mailto:info@healthbalance.nu
http://www.healthbalance.nu/
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BEHOEFTE 1: ZEKERHEID/COMFORT 
 
De kwaliteit om pijn te vermijden en plezier te creëren. 
 
Iedereen heeft angsten en we zijn allemaal bang voor bepaalde 
zaken in het leven. Angst voelt niet goed en daarom proberen 
we zo goed mogelijk om angsten uit de weg te gaan. Dat gevoel 
om angsten uit de weg te gaan is een vorm van zekerheid 
creëren. Deze eerste behoefte is de zekerheid dat we 
comfortabel kunnen leven, plezier kunnen hebben en pijn 
kunnen vermijden. Iedereen heeft een bepaald gevoel van 
stabiliteit nodig als basisbehoefte: voedsel, onderdak, geld en 
andere materiële bronnen. Dit betekent een veilige omgeving. 
Het gevoel dat je in controle bent, dat je weet wat er gaat 

komen en dat je weet hoe je moet handelen in bepaalde situaties. Het gevoel van zekerheid 
voelt goed en is een veel beter alternatief dan het gevoel van angst. 
 
Voor veel mensen staat zekerheid gelijk aan ‘overleven’. Meestal wanneer we geconfronteerd 
worden met slecht nieuws heeft dit een krachtig effect op ons niveau van zekerheid. We 
hebben allemaal behoefte aan een gevoel van zekerheid dat het dak boven ons hoofd of de 
vloer onder onze voeten houdt, en dat we pijn kunnen voorkomen en plezier beleven. 
 
Onze behoefte aan zekerheid is dus een fundamenteel overlevingsinstinct. Als je merkt dat je 
zekerheid op het spel staat, zal je je op zekerheid gaan focussen. Voor sommige is 
‘overlevingsdrive’ een rare ervaring, en ze kunnen zich zelfs niet herinneren hoe het is. 
Anderen gaan op regelmatige basis op “overlevingsdrive”. De behoefte aan zekerheid, 
herkent een ieder van ons. 
 
Hoe komen we aan de vervulling van de behoefte aan zekerheid tegemoet? Sommige mensen 
proberen dingen te bereiken die hun een mate van comfort geven: voedsel, drugs, alcohol of 
sigaretten. Anderen vinden het door zich in hun werk onder te dompelen of door te proberen 
om alles om hen heen te controleren. Anderen zoeken vrienden en familie op om tijd met ze 
door te brengen. Sommigen zoeken spiritualiteit, anderen doen dingen waar ze zich goed bij 
voelen. Je interne moed of geloof gebruiken is ook zekerheid creëren. Of wanneer je een baan 
hebt, dan krijg je elke maand je geld. Het hebben van een huis, dus een dak boven ons hoofd, 
geeft ons een veilig gevoel. Geld hebben op een bank of in een kluis is een vorm van 
zekerheid. Het opbouwen van een pensioen is zekerheid en zo zijn er veel voorbeelden in ons 
leven waar we zekerheid in creëren. Zekerheid is een kwaliteit om pijn te vermijden en plezier 
in ons leven te creëren.  Er kan stress ontstaan wanneer zekerheid wegvalt. Zekerheid kan ook 
stress verminderen of geheel elimineren, evenals het  veel plezier kan creëren, vergroten of 
verzwakken. 
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Op het moment dat zekerheid wegvalt, dan doen we de raarste dingen. Kijk maar naar een 
land waar oorlog uitbreekt. Kijk naar iemand die plotseling geen relatie meer heeft. Kijk naar 
iemand die ernstig ziek wordt. Deze personen gaan dan dingen doen, waardoor ze weer 
zekerheid voelen. Iemand die ernstig ziek wordt laat zich opereren, bestralen, slikt pillen, 
veranderd zijn levenspatroon, gaat anders eten, gaat bewegen, gaat positiever denken. Deze 
personen zullen, zo goed als het gaat, meer zekerheid in hun leven creëren. Toch is er geen 
echte zekerheid in ons leven. Je weet nooit wat de 
toekomst brengen zal. 
 
Ikzelf leef ten opzichte van de meeste mensen extreem gezond, toch heb ik niet de zekerheid 
dat ik een hoge leeftijd behaal of nooit ziek zal worden. Ik heb wel de zekerheid dat wanneer 
ik ziek word, mijn lichaam in topconditie is en er voor vecht dat het weer gezond wordt. Ik heb 
de zekerheid dat als ik oud mag worden, ik veel vitaler ben dan anderen en dus nog veel 
dingen kan doen die anderen lichamelijk niet meer kunnen. 
 
De beste en sterkste zekerheid die je kunt krijgen is die je zelf kunt creëren. Dus weten wat je 
kunt en waar je kracht ligt. Dat je weet wie je bent en waar je voor staat. Dit geeft een 
garantie dat je er zeker van kunt zijn, dat je alles in je hebt wat nodig is om alle obstakels die 
je tegenkomt in je leven tot een goed einde kunt brengen. 
 
Sleutelwoorden: comfort, veiligheid, stabiliteit, geaardheid, voorspelbaar(heid), bescherming. 

 

 

Vraag: Als een en ander niet gaat zoals je wilt, of je leven wordt door elkaar geschud, wat doe 
je dan om je zeker te voelen? 

Schrijf zo veel mogelijk punten als je kunt op. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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BEHOEFTE 2: ONZEKERHEID & SPANNING 
 
Verrassing, diversiteit, flexibiliteit, creativiteit. 
Als je je zeker voelt en de zekerheidsbehoeften in je leven 
vervuld zijn, is onzekerheid onze tweede behoefte die meer gaat 
leven. Ons lichaam, onze geest, ons ‘emotioneel Zijn’ vereist 
onzekerheid, uitdagingen, variëteit, verassingen en spanning. 
Zelfs al ben je de gelukkigste persoon in de wereld, je hebt 
behoefte aan verandering. Zelfs als je een levenslange voorraad 
van je favoriete voedsel hebt, op een bepaald ogenblik zal je iets 
anders willen eten. 
 
Als we elke dag alleen maar zekerheid hebben en precies weten 
wat er zal gebeuren, zouden we ons binnen de kortste keren 

enorm vervelen. Zo goed als het is of voelt om gezellig met je gezin om de tafel te zitten en 
met elkaar te eten, we vinden het allemaal leuk om eens naar een lekker restaurant te gaan. 
Of we kicken op de sprong van de hoge duikplank of voor sommigen zelfs het gevoel om uit 
een vliegtuig of van een berg te springen. Iedereen ervaart dit op zijn eigen manier en 
allemaal met zijn eigen intensiteit. De basis echter is wanneer we een bepaalde mate van 
zekerheid in ons leven hebben, gaan we automatisch op zoek naar onzekerheid. We willen 
ons nieuwe dingen eigen maken waar we nog niet bekend mee zijn, zoals sporten, het 
ontmoeten van nieuwe mensen, etc. 
 
Met teveel zekerheid raken we verveeld. Net zoals we extreem angstig en bezorgd worden 
wanneer we teveel onzekerheid hebben. Mensen zullen hun waarden schenden om te 
voldoen aan hun behoeften. Echter het kiezen van de verkeerde manier leidt alleen tot pijn. 
Wanneer ik mensen coach in hun relatie, hoor ik ze vaak tegen elkaar zeggen: ‘Wanneer doen 
we weer eens iets leuks, iets spannends?’ Mensen houden van afwisseling, verrassingen, 
reizen,  creativiteit en uitdagingen. We zijn altijd op zoek naar wat extra plezier in ons leven. 
De ene mens kan wat meer onzekerheid aan dan de andere mens. Daardoor onderneemt hij 
vaak stappen die andere mensen als eng of zelfs gevaarlijk ervaren. Het is goed te weten waar 
je grens ligt, dat onzekerheid in balans blijft met zekerheid en je van de spannende en 
onzekere momenten in je leven kunnen genieten. 

Het is een delicaat evenwicht tussen de twee behoeften zekerheid en onzekerheid. We 
moeten een zekere mate van zekerheid in ons leven hebben om de onzekerheid te kunnen 
waarderen. Sommige mensen kiezen voor negatieve manieren om variatie te hebben, zoals 
het gebruik van drugs of alcohol om hun emotionele toestand of de manier waarop ze zich 
voelen te veranderen. Anderen kiezen voor een neutrale manier, zoals het kijken naar films. 
Nog weer anderen gebruiken positieve manieren zoals het stimuleren van conversatie en 
mogelijkheden om te leren. 
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Je kan dus onzekerheid hebben/krijgen door veranderingen, verstrooiing, geneugten na te 
jagen, of door het aangaan van risicovolle projecten of  uitdagende commitments. Vergeet 
ook niet een belangrijke bron van variëteit/onzekerheid voor ons allemaal: problemen. Als het 
niet gaat zoals gepland, als verwachtingen niet uitkomen en het gaat in een andere richting, 
dan is dat eveneens onzekerheid/variëteit. 

Sleutelwoorden: angst, instabiliteit, verandering, chaos, hunkering, loslaten, spanning, 
inspanning, verrassing, probleem, crisis. 
 

 

 
Vraag: Welke soorten van onzekerheid/variëteit ervaar jij op regelmatige basis? 

Schrijf zo veel mogelijk punten als je kunt op. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 
Vraag: Als je niet genoeg uitdaging hebt en je het leven saai begint te vinden, wat doe je dan 
om de spanning weer te verhogen? 

Schrijf zo veel mogelijk punten als je kunt op. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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BEHOEFTE 3: SPECIAAL ZIJN / UNIEK ZIJN 

 
 
 Het gevoel nodig te zijn; 
 Het gevoel nuttig te zijn; 
 Het gevoel iets te doen wat belangrijk is; 
 Het gevoel belangrijk te zijn. 
 
We hebben allemaal behoefte aan betekenis, in zekere zin het 
gevoel dat we uniek zijn, dat ons leven een speciaal doel of 
betekenis heeft. Iedereen wil het gevoel hebben iets te 
betekenen. Iedereen wil op een zeker moment zijn grootsheid 
en bestaansrecht ervaren onder het motto van “Ik adem, dus ik 
leef”. Mensen komen bijv. aan deze behoefte tegemoet  door 

aandacht en goedkeuring te krijgen van anderen of van zichzelf. Als we in onze puberteit zijn, 
willen we ons zeker speciaal voelen. Als je broers of zussen had, wedijverde je met hen om 
liefde en aandacht. Je vond je plek, oftewel als de slimste of als de leukste, de liefste of 
misschien wel als de gehoorzaamste. 

Deze behoefte is nog steeds bij ons: de behoefte om ons speciaal en belangrijk te voelen heeft 
ons in sommige zin gevormd wie we vandaag de dag zijn. Je kan je belangrijk voelen door iets 
te creëren of te bereiken. Je kan je echter ook belangrijk voelen door iets of iemand naar 
beneden te halen. 

Speciaal voelen is een verlangen, een behoefte, waar sommige mensen voor willen sterven. 
Kijk eens naar oorlogen, naar macht. Mensen doen de meest rare en extreme dingen om deze 
behoefte te bevredigen. Het is het gevoel om uniek, nuttig, nodig en om belangrijk te zijn. Er 
zijn veel verschillende manieren om de behoefte ‘speciaal zijn’ te bevredigen. Er zijn mensen 
die hun ‘speciaal zijn’ bevredigen door andere mensen naar beneden te halen, door ze in een 
gesprek af te breken. Ze praten negatief en ze bekritiseren anderen. Metafoor: Er zijn twee 
manieren om het hoogste gebouw in de stad te hebben. Je bouwt er één dat hoger, sterker, 
waardevolle, krachtige, unieker is dan de andere en daardoor heb je het hoogste en beste 
gebouw in de stad waar andere mensen van kunnen meegenieten. Of… je breekt de rest van 
de gebouwen af en je hebt ook het hoogste gebouw in de stad. Weet dat dit wel een zwak 
gebouw is. Kijk in je grootsheid en heb respect voor anderen in wat ze doen en ga de 
uitdaging aan om het hoogste gebouw te bouwen. 

We kunnen proberen om in deze behoefte te voorzien door middel van destructieve 
manieren, bijvoorbeeld door een geloof te creëren dat we beter zijn dan de rest of door het 
ontwikkelen van extreme problemen die ons uniek maken. De medische wetenschap toont 

 



De 6 menselijke behoeften, wat beweegt jou? 
 
 

 

Copyright © 2014  Health Balance© 13 

aan dat sommige mensen zelfs een onderbewust talent hebben ontwikkeld dat hen in staat 
stelt om ziek te worden zodat ze de zorgzame aandacht van anderen kunnen winnen. 

Sommige mensen ontwikkelen uniekheid door meer geld te verdienen, meer "speelgoed" te 
hebben, naar school te gaan en meer diploma’s te behalen, of zich op een unieke manier met 
stijl te kleden, tatoeages, piercings, etc. Andere kiezen om een leven te leiden van 
buitengewone dienstverlening. In de positieve zin, kan belangrijkheid je leiden om je eigen 
levenskwaliteit te verhogen. 

Sleutelwoorden: trots, belangrijk, normen, prestatie, perfectie, evaluatie, discipline, 
competitie, elke verwijzing naar ‘afgewezen’ of ‘goed genoeg zijn’. 

 

 

 

Vraag: Als jij je niet gewaardeerd voelt en je ontvangt niet de erkenning die je wenst… wat 
doe je dan om je toch een speciaal en waardevol persoon te voelen? 

Schrijf zo veel mogelijk punten als je kunt op. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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BEHOEFTE 4: LIEFDE/VERBONDENHEID 
 
 
 Verbinding; 
 Overeenkomsten; 
 Delen; 
 Intimiteit; 
 Een deel zijn van…/Eén zijn met... 

 
Alle mensen hebben de noodzaak om zich verbonden te voelen. 
Dit kan een persoon zijn, een dier, een gewoonte, zichzelf, 
hobby’s, materialisme, etc. Verbondenheid kan in de vorm van 
liefde, vriendschap of andere manier van interactie. In de oertijd 
was het noodzakelijk om liefde en contact te voelen om te 

overleven, en deze behoeftes zijn nog steeds aanwezig in ons. In deze zin is liefde het ultieme 
overlevingsinstinct. 
 
Deze behoeften staat hier op de 4de plaats. Persoonlijk denk ik dat het op de eerste plaats 
zou moeten staan. Toch kiezen mensen vaak zekerheid voor de liefde en blijven ze in een 
relatie waar ze ongelukkig zijn. Ze weten dat dit niet de liefde is die ze willen, dat dit niet de 
liefde is die ze verdienen, toch blijven ze in de relatie omdat het alleen zijn, het opnieuw 
beginnen met veel onzekerheid is verbonden. Daardoor zullen ze nooit de liefde voelen waar 
ze zo naar verlangen. Ook geven mensen vaak de voorkeur aan speciaal zijn. Ze gaan vreemd 
met een ander persoon, want daar krijgen ze de aandacht die ze thuis niet krijgen, daar 
voelen ze zich speciaal. 
 
Liefde is een groot deel, of misschien wel alles, van wie je bent, ongeacht je achtergrond, 
beroep e.d. De obstakels liggen alleen in je geloofssysteem (anders verwoord: hetgeen 
waarvan jij overtuigd bent, wat jij met zekerheid weet), van hoe je liefde ervaart, je regels 
over hoe liefde te herkennen en te waarderen, en je mogelijkheid om te leren liefde te geven 
en te ontvangen. Sommige ervaren zelden liefde, maar hebben verschillende manier om zich 
verbonden te voelen met anderen. Het voelt goed om met je vrienden te hangen, of gezellig 
iets te doen. Het voelt goed om met je geliefde levenservaringen te kunnen delen of om 
gewoon lekker je hond uit te laten. Soms voelt het gewoon goed om alleen te zijn en die 
verbondenheid met je eigen ‘ik’ te ervaren. 
 
Om aan deze behoefte te voldoen, kun je je aansluiten bij een groep of een club. Sommige 
mensen treden toe tot een bende, die negatieve doeleinden hebben, maar nog steeds in dat 
gevoel van verbinding voorzien. Sommige mensen voelen zich onmiddellijk verbonden 
wanneer zij zich op hun schepper richten en het gevoel hebben dat ze worden begeleid. 
Mensen zullen stelen, drugs nemen, buitensporige hoeveelheden alcohol drinken om deel uit 
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te maken van een groep en een gevoel van verbondenheid te ervaren. Anderen zullen op 
buitengewone niveaus presteren om te worden aanvaard, geliefd te worden, of aangesloten 
te zijn bij een high-performance-team. In het geval van destructief gedrag kan het zelfs de 
verbondenheid zijn die iemand ervaart wanneer hij of zij met een ander vecht. 
 
Onvoorwaardelijke liefde, de liefde van ouders, de liefde van God, de liefde naar je kinderen 
en de liefde naar je partner. Iemand die liefde boven aan zijn lijst zet, zal bijna met zekerheid 
een paar keer in zijn leven gekwetst worden. Maar door liefde als belangrijkste behoefte 
bovenaan je lijst te zetten, zul je veel liefde geven en ontvangen, je zult je voldaan voelen en 
het gevoel hebben meer te genieten. 
 
De meeste mensen kunnen wel liefde geven, maar als ze liefde krijgen kunnen ze deze niet 
echt aannemen of ervan genieten. Er is genoeg liefde op deze wereld, er is alleen een tekort 
aan ‘echte’ ontvangers. Echte liefde komt uit ons hart, vanuit een goddelijke plaats en 
iedereen die het ontdekt, heeft de bron van rijkdom gevonden. 
 
Sleutelwoorden: gevoel van eenheid, verenigd zijn, verbondenheid, passioneel. 
 

 

 

Vraag: Stel, je voelt je niet verbonden en/of mist liefde in je leven. Wat doe je dan om deze te 
creëren? 
Schrijf zo veel mogelijk punten als je kunt op. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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BEHOEFTE 5: PERSOONLIJKE GROEI 
 
 
 Door persoonlijk te blijven groeien als individu en interesse 
te hebben in het leven en in de mensen, zul jij je voldaan voelen. 
 
Groei is gelijk aan het leven. Alles is constant in een 
veranderingsproces. Er is een universele wet over groei: alles 
groeit of sterft, er is niets tussenin. 
 
We hebben voortdurende ontwikkeling nodig op emotioneel, 
intellectueel en spiritueel niveau. Alles wat je wilt dat in je leven 
blijft, zoals je geld, je lichaam, je relatie, je geluk, je liefde moet 
gecultiveerd, ontwikkelt en vermeerderd worden. Indien dit niet 

gebeurt, verloedert het. Wanneer we ons in een groeiende beweging bevinden, voelen we 
ons goed en zien we er goed uit. Kijk maar naar planten. Wanneer ze groeien zijn ze mooi en 
groen en wanneer de herfst komt valt alles uit en worden ze grauw. 
 
Deze groei maken we door, door met mensen om te gaan, activiteiten te ondernemen, te 
werken, of wat dan ook maar te doen waardoor we groei ervaren. Het maakt niet uit hoeveel 
geld je hebt, hoeveel mensen je erkennen, of wat je hebt bereikt  als je niet het gevoel hebt 
dat je groeit, word je ongelukkig en onvoldaan. 
 
Er bestaat geen uittreding/met pensioen gaan, geen eindpunt waar we simpelweg kunnen 
behouden wat we hebben en ervan genieten. Als je lichaam, je financiën, of je relatie in een 
goede staat zijn, wees dan bereid om er blijvend aan te werken anders gaan ze verwelken. 

 

 

 

Vraag: Wat zijn jouw manieren om te blijven groeien? 

Schrijf zo veel mogelijk punten als je kunt op. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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BEHOEFTE 6: BIJDRAGEN AAN 
 
 
Als je andere mensen helpt voldaan te voelen, zul jij je ook 
voldaan voelen! 
 
Tot slot, en zeker heel belangrijk, is de behoefte om bij te 
dragen aan. Iets te doen voor anderen. Helpen bij de afwas, je 
kinderen helpen bij het leren van een nieuwe sport, eten geven 
aan daklozen, etc. geven ons een goed gevoel waardoor we iets 
kunnen betekenen voor een ander. We hebben allemaal een 
diepe behoefte om onszelf te ontstijgen en een leven te leiden 
dat een groter doel dient. Op de momenten dat we dit doen, 
ervaren we ware vreugde en voldoening. 

 
Bijdrage aan, niet alleen aan anderen maar ook aan onszelf, is een zinvolle handeling omdat 
we aan anderen niet kunnen geven wat we zelf niet hebben. Een evenwicht in de bijdrage aan 
zichzelf en aan anderen, vooral een onzelfzuchtige bijdrage, is het ultieme geheim van het 
plezier dat zo veel mensen willen ervaren in hun leven. Mensen kunnen uiteindelijk niet 
helemaal voldaan en gelukkig zijn als ze niet op een bepaalde manier kunnen bijdragen aan 
het leven van iemand anders. Een kind, een partner, een collega, een wild vreemde, etc. 
 

 

 

Vraag: Wat zijn jouw manieren om bij te dragen aan? 

Schrijf zo veel mogelijk punten als je kunt op. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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Paradoxen in de 6 menselijke behoeften 
Paradoxen zijn tegenstrijdigheden en staan dus haaks op elkaar. Deze zitten ook in de 6 
menselijke behoeften. Als je iemand vraagt die te veel onzekerheid heeft in de vorm van 
vervelende uitdagingen en problemen, dan zal deze zeggen geen behoeften te hebben aan 
onzekerheid/variëteit, eerder alleen aan zekerheid. Dat kopt ook op dat moment. Reden: de 
twee behoeften zekerheid en onzekerheid zijn te veel uit balans. 
 
Als iemand veel liefde ontvangt van zijn partner, maar deze de andere, bv. zijn moeder, zijn 
werk, de kinderen, zijn hobby, veel aandacht geeft en hierdoor te weinig tijd overblijft om 
samen dingen te ondernemen, kan het zijn dat de gevende partner het gevoel krijgt niet echt 
belangrijk te zijn en voelt zich dan niet speciaal en begint het hart te sluiten voor de liefde. En 
gaat onbewust opzoek naar een andere manier om zich wel speciaal te voelen. Reden: de 
twee behoeften speciaal voelen en liefde/verbondenheid zijn te veel uit balans.  
 
De eerste stap die je te doen hebben, is onze behoeften in balans te brengen en daardoor rust 
te brengen in de paradoxen.  
 

Paradoxen in de zes Menselijke Behoeften: 
 
1. Zekerheid/comfort               Paradox                2. Onzekerheid/variatie 
 
3. Speciaal voelen                    Paradox  4. Liefde/Verbondenheid 
 
5. Persoonlijke groei      
 
6. Bijdragen aan 
 
3 stappen naar meer genot en levenskwaliteit: 
 
1ste stap: een fijne balans te creëren in je behoeften. 
2de stap: je behoeften zo goed mogelijk in balans te houden.  
3de stap: je behoeften gezamenlijk sterker te vervullen. 
 
Weet dat je aan de behoeften tegemoet kunt komen en ze sterker kunt bevredigen door: 
 
1: waarneming (geloof – begrip) te veranderen 
2: werkwijze (manier of benadering) te veranderen 
 
Succes met de schrijfoefeningen, 
 
Marcel Sanders 
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De kwaliteit van je leven 

staat evenredig tegenover 

de mate van onzekerheid 

die je in je leven aan kan. 
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Life Coaching Professional Opleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze Life Coaching Professional Opleiding leer je de basisvaardigheden en typische 
coaching vaardigheden verwerven. In de opleiding is het doel dat je het NAC Life coach model, 
met al zijn technieken leert kennen. 

De hele opleiding is opgebouwd als een ‘learning by doing’ opleiding. Dat betekent dat je door 
het doen, het meeste zult leren. Dat brengt veel voordelen met zich mee, zoals meer 
innerlijke zekerheid als coach en ondernemer. Doordat je ervaringen op doet in het coachen 
in realistische situaties, bouw je zelfvertrouwen op. Om de ‘learning by doing’ optimaal te 
laten verlopen, hebben we gekozen voor een speciale opbouw en verloop van de opleiding. 
Hierbij kun je denken aan contact en oefendagen, een persoonlijke studiecoach, feedback op 
al je mails, tussen de contactdagen een trainer die goed te bereiken is. 

 

Overzicht: 

•    Life Coach Jezelf Thuiscursus / 7 MP3's. 

•    8 Groepscontactdagen van 9:00 tot 17:00 uur (incl. koffie, thee, water, lunch). 

•    Overzichtelijke werkmap. 

•    Life Coach E-book / 4 delen 'Van pleisterplakker tot wondengenezer'. 

•    8 Coachgesprekken met je persoonlijke studiecoach. 

•    5 Supervisie gesprekken met je persoonlijke studiecoach. 
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•    Analyseert vragenlijst met de trainer. 

•    Essay schrijven “Mijn visie op professioneel coachen”. 

•    Good Will Hunting DVD. 

•    Feedback van ervaren studiecoach op al je mails. 

•    Het face to face leren coachen. 

•    Het telefonisch leren coachen. 

•    Meetpunt Life Coachvaardigheden. 

•    Praktijkexamen face to face coachen. 

•    Praktijkexamen telefonisch coachen. 

•    Theorie-examen. 

•    Ondersteuning ondernemerschap (vrije optie). 

 

Duur 12 maanden 

Locatie: start elk jaar in maart en november op een centraal gelegen plek in het land 

 
Na het volgen van de Life Coaching Professional, heb je de mogelijkheid om van alle gewenste 
ondersteuning en begeleiding om succesvol te zijn als coach te genieten in ons Health Team. 
 

Voor informatie over deelname, data, locatie en investering: 

gelieve te mailen naar info@healthbalance.nu of te bellen naar +31 (0)13 5773969. 

 

Meer weten over onze NAC Life Coaching opleidingen? 

 Bekijk onze website www.healthbalance.nu 

 Doe mee met een Life Coaching Webinar  (aanmelden via onze site) 

 Kom naar een Life Coaching Experience  (aanmelden via onze site) 

 Vraag een vrijblijvend persoonlijk gesprek aan (mail naar info@healthbalance.nu) 

 

 

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

Life Coaching Professional opleidingen 

 De Life Coaching Opleiding heeft mij bewust gemaakt van mijn eigen rol binnen de 
sociale omgang. Het heeft mij zelfvertrouwen gegeven om de communicatie over en 
weer aan te gaan met mensen. De Life Coaching Opleiding heeft mij een aantal 
krachtige instrumenten geleerd, die ik kan gebruiken in het dagelijks leven en bij het 
ondersteunen van mensen. Het heeft mij doen inzien dat het gevoel heel belangrijk is. 
Ik ben me bewuster geworden van mijn leerpunten. Mijn ontwikkeling gaat nog zeker 
verder. Aan alle trainers en studiecoaches, bedankt! Dennie van Loon 

 Deze opleiding heeft veel meer met mij gedaan dan ik had durven dromen; ik sta veel 
meer in mijn kracht en heb het gevoel dat ik aan het begin van een heel nieuw 
levenspad sta. Ik dacht altijd al dat ik een ‘sociale’ richting op wilde, en door de Life 
Coaching Opleiding is dit gevoel enorm gegroeid en verankerd. Vooral door de ‘learning 
by doing’ heb ik echt mogen ervaren hoeveel vreugde het coachen mij brengt. Door het 
vele oefenen heb ik een stevige basis gelegd. En ik word alleen maar enthousiaster! Het 
geeft veel voldoening om anderen te ondersteunen met hun gewenste resultaat, hun 
diepste verlangens. Lobke van Cauter 

 Deze opleiding heeft mij enorm doen groeien, mij op een ‘nieuwe levensweg gebracht’. 
De Life Coaching Opleiding heeft mij een stukje professionaliteit gebracht. Het was een 
heel fijne en leerzame opleiding. Het deed me inzien dat ik op dit gebied moet 
doorgaan. Het maakt me sterk, deed mij mijn eigen fouten inzien. Het bracht me een 
mooie nieuwe intieme relatie! Jos Linckens 

 Life Coaching vanuit de NAC-methodiek heeft mijn leven weer in beweging gebracht. 
Het heeft balans gebracht tussen oude en nieuwe ervaringen. Ik ben van mentor naar 
coach gegroeid. De opleiding is goed in evenwicht qua theorie en praktijk. Er is een 
mooie basis gelegd om verder uit te bouwen om door te groeien. Timo Raaijmakers 

 Een jaar geleden was ik op zoek naar een opleiding waarin ik andere mensen kan 
ondersteunen. Echter, het heeft mij zoveel meer gebracht. Ik heb voor mezelf een 
duidelijke focus en een helder beeld over mezelf. Door de ondernemerswebinars ben ik 
erachter gekomen op welk gebied ik mij wil specialiseren. De Life Coaching Opleiding 
heeft mij vooral veel duidelijkheid opgeleverd. De opleiding is prima te combineren met 
een (fulltime) baan en biedt veel praktijkmogelijkheden. Gedurende de opleiding heb ik 
3 vrienden in mijn omgeving al kunnen ondersteunen met een probleem waar zij 
tegenaan liepen. Dit dankzij de NAC Life Coach techniek. Ik ga hier dan ook zeker mee 
verder en ik ben heel blij met het resultaat. Wat fijn dat deze opleiding er is en wat een 
fijne mensen heb ik mogen ontmoeten. Dankjewel! Michelle Lemmens 
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 De Life Coaching Opleiding heeft mij meer inzicht gegeven in de mogelijkheid om de 
focus te leggen op het behalen van resultaat. Kortom, echt resultaatgericht coachen, 
waarbij de gehanteerde methodiek niet alleen gericht is op resultaat maar ook op de 
toekomst. In een goede afwisseling tussen theorie en praktijk word je meegenomen 
door het proces. Zo leer je gaandeweg de 7 stappen van Life Coaching. Hierbij is de 
ondersteuning van de trainer en de studiecoaches heel belangrijk. Deze ondersteuning 
heb ik als zeer prettig ervaren. Met deze opleiding heb ik niet alleen een persoonlijke 
groei doorgemaakt, maar zeker ook een groei als coach. Een groei ook op het gebied 
van algemene communicatievaardigheden, dus toepasbaar in allerlei andere situaties. 
Bedankt hiervoor! Esther Oosterling 

 
Meer ervaringen lezen? http://www.healthbalance.nu/nl/life-coaching-professional-
opleiding/Ervaringsberichten-deelnemers 
 

 

http://www.healthbalance.nu/nl/life-coaching-professional-opleiding/Ervaringsberichten-deelnemers
http://www.healthbalance.nu/nl/life-coaching-professional-opleiding/Ervaringsberichten-deelnemers
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Een laatste woord 

 
Het beste in jezelf en anderen naar boven halen door zelf een NAC Life Coach te worden! 

 
Ik kan jullie vertellen dat het leven als NAC Life Coach een fantastisch pad vol met 
waardevolle gebeurtenissen is. In 2003 had ik het idee om over heel Europa een groot team 
van enthousiaste Life Coaches en trainers met hoge communicatie kwaliteiten en een drive in 
het leven, tot stand te brengen. Samen zo veel mogelijk optimistische mensen in heel Europa 
daadkrachtig in beweging te zetten om een gewenste en blijvende impact in hun leven en dat 
van anderen te creëren. In 2003 ging als eerste door mijn gedachten ‘denk je wel dat je dit 
kunt?’ en ik voelde toen flinke onzekerheid. Meteen deze gedachten en het belemmerde 
gevoel met het NAC Life Coach methode omgebogen in kracht en toen 10 jaar hard gewerkt 
aan dit idee. Nu zie ik dit idee steeds meer werkelijkheid worden en wordt het idee tastbaar. 
Geweldig om te ervaren, dat wat de ‘grote’ onder ons zeggen ook waarheid is: als je het kunt 
dromen, kun je het ook bereiken. 

In 2003 had ik het idee om anderen in een opleiding de kracht van het NAC Life Coaching 
Model te leren. Niet zomaar een opleiding, nee een opleiding waar je leert hoe je als Life 
Coach in een korte tijd een solide en blijvend resultaat creëert. Ik ben trots om te kunnen 
zeggen dat onze NAC Life Coaching Opleidingen uniek zijn in Europa. Onze Life Coaching 
opleidingen veranderd niet alleen het leven van de mensen die gecoacht worden, maar ook 
het leven van de deelnemers die een opleiding doen of gedaan hebben. Alleen over de 
ervaringen van deelnemers die ik de laatste jaren heb mee mogen maken kan ik al een boek 
vol schrijven. Hieronder geef ik informatie voor de mensen die meer willen weten over onze 
Life Coaching opleidingen, veel lees plezier. 

Marcel Sanders 
Eigenaar Health Balance Group 
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Visie Health Balance 

NAC Life Coaching: een positieve impact in elk Europees bedrijf en gezin. 
Health Balance, een bedrijf gedreven door een grote groep Europese coaches en trainers, die 
werken vanuit hun hart en ziel om mensen te ondersteunen om hen dynamisch in beweging 
te zetten. Samen op weg om hun doel te bereiken in hun persoonlijke en professionele leven. 

Over de Health Balance Group 

Is het NU tijd voor jou? Dan is het tijd voor HBG 

Health Balance is actief in het opleiden van Life Coaches. Wij zijn de organisatie die jou in een 
krachtige emotionele balans brengt. 

Wat Health Balance bijzonder maakt! 

Wij leggen ons toe op het bereiken van meer levenskwaliteit voor mens en organisatie:  
genieten, vrij voelen en voldoening beleven. In onze visie kan levenskwaliteit niet zonder 
wijsheid, vrij voelen niet zonder emotie, vooruitgang niet zonder intuïtie, het leven niet 
zonder coaching, actie niet zonder resultaat en groei niet zonder vooruitgang. Deze visie vind 
je terug in al onze opleidingen en NAC Life Coaching. 

Wat kenmerkt Health Balance nog meer! 

Leren en groeien, staat bij ons centraal: wij werken aan blijvende ontwikkeling en groei; - 
Sterk praktijkgericht: 25% theorie - 75% doen op basis van Learning By Doing - Professionele 
trainers & studiecoaches die met twee benen in het leven staan en die hun kennis en ervaring 
op enthousiaste wijze delen. 

 

Kantoor in Nederland 

Health Balance Group 
Life Coaching Academy & Training 

Dom S. Dubuissonstraat 38 

5056 HN Berkel-Enschot, Nederland 

Tel: +31 (0)6 11424494 

www.healthbalance.nu  

info@healthbalance.nu  

 

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


De 6 menselijke behoeften, wat beweegt jou? 
 
 

 

Copyright © 2014  Health Balance© 27 

Kantoor in Oostenrijk 

Health Balance Ausbildung & Life Coaching 

Postadresse Österreich: 

Martina Klouda-Lacina 

Strohberggasse 27/4a 

1120 Wien, Österreich 

e-mail: martina@healthbalance.at 

Tel: +43 676 72 88 269 (Martina) 

www.healthbalance.at  

info@healthbalance.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Sanders 
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