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De basis van de 
NAC Life Coaching Methodiek 

(NAC = Neuro Associative Conditioning) 
 

De 6 menselijke behoeften, 
 

Wat beweegt jou? 
 

 

Veranderingen in je 6 MB’s, veranderen je leven! 
 

OEFENEN MET DE 6 MB’s 
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OEFENING 1 
Inzicht in jouw menselijke behoeften 

 
Neem een moment om de verschillende gebieden in je leven te beschouwen en in welk bereik 
je de 6 menselijke behoeften het meest beleeft. 
 
• ZEKERHEID / COMFORT / VEILIGHEID 
• ONZEKERHEID / VARIËTEIT / SPANNING 
• SPECIAAL VOELEN / UNIEK ZIJN / ERKENNING 
• LIEFDE / VERBONDENHEID 
• PERSOONLIJKE GROEI 
• BIJDRAGEN AAN / ONDERSTEUNING BIEDEN 
 
Werk door de volgende 6 stappen om meer duidelijkheid voor jezelf te creëren. 
 

Stap 1 
 
A: In welk gebied worden jouw 6 menselijke behoeften het meest en het sterkst bevredigd? 
Kies er één uit die het allersterkste is op dit moment. 
Het is dan waarschijnlijk het bereik waar je op dit moment het meest gelukkig in bent. 
 
Zet een + in het vakje voor dat betreffende gebied. 
 
B: In welk gebied worden jouw behoeften het minst bevredigd? 
Kies er weer één uit die het allersterkste is op dit moment. 
Het is waarschijnlijk het bereik waar je op dit moment het minst gelukkig in bent. 
 
Zet een – in het vakje voor het betreffende gebied. 
 

 Carrière  Financiën  Familie 

 Vriendschap  Relaties  Gezondheid  

 Hobby’s  Spiritualiteit  Opleiding 
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Stap 2 
 
A: Schrijf hieronder het gebied waar jij het + bij gezet hebt. 
 
Gebied:……………………………………… 
 
B: Leg nu de 6 menselijke behoeften kaartjes voor je neer op de tafel. Bekijk ze goed en kies 3 
behoeften die het meest sterk bevredigd zijn op dit moment. 
 
C: Leg deze 3 kaarten in de juiste volgorde voor dit gebied. Bovenaan de behoeften die nu het 
allersterkste bevredigd is. Daaronder de behoeften die op de tweede plek komt en daaronder 
die van de derde plek. 
 
D: Schrijf hieronder jouw top 3 van de menselijke behoeften in dit gebied en in de volgorde 
zoals je deze op tafel hebt neergelegd. Schrijf erachter op welke manier dit gebeurt. 
 
          Behoeften     Manier 
 
1: …………………………………………………: 
 
2: …………………………………………………: 
 
3: …………………………………………………: 
 
 

Stap 3 
 
A: Schrijf hieronder het gebied waar jij het - bij gezet hebt. 
 
Gebied:……………………………………… 
 
B: Leg nu opnieuw de 6 menselijke behoeften kaartjes voor je neer op de tafel. Bekijk ze goed 
en kies 3 behoeften die je graag sterk bevredigd wilt hebben op dit moment. 
 
C: Leg deze 3 kaarten in de juiste volgorde voor dit gebied. Bovenaan de behoeften waaraan je 
nu de meeste behoeften hebt. Daaronder de behoeften die op de tweede plek komt en 
daaronder ten slotte die van de derde plek. 
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D: Schrijf hieronder jouw top 3 van de menselijke behoeften in dit gebied en in de volgorde 
zoals je deze op tafel hebt neergelegd. Schrijf erachter waarom dit nu niet gebeurt. 
 
          Behoeften     Manier 
 
1: …………………………………………………: 
 
2: …………………………………………………: 
 
3: …………………………………………………: 
 
 

Stap 4 
 
A: Neem een moment om het verschil tussen deze twee gebieden (+ en -) in je leven te voelen. 
Hoe voelt het verschil toen je schreef over het +gebied dat jou het meest bevredigt en het -
gebied dat je het minst bevredigt? 
 
B: Neem een moment om dit gevoel hieronder op te schrijven. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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Stap 5 
 
Denk nu goed na. 
 
A: In welke volgorde moet jouw top 3 van je menselijke behoefte staan om het -gebied dat jou 
het minst bevredigd te veranderen, in beweging te laten komen en naar een hoger niveau te 
tillen?  
 
B: Welk werkwijze (manier of benadering) kun je aanpassen/veranderen zodat je in beweging 
komt? 
 
............................................................................................................................................... 

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

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

C: Welke waarneming (geloof – begrip) kun je aanpassen/veranderen zodat je in beweging 
komt? 
 
............................................................................................................................................... 

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

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

 

Stap 6 
 
Schrijf hieronder een concreet en uitvoerbaar plan. Zet er ook meteen de tijden en data bij 
wanneer je dit gaat doen. 
 
Actie plan                   Datum  Tijdstip 
 
................................................................... 

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

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

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

................................................................... 
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OEFENING 2 

Doelen bereiken door de kracht van de 6 menselijke behoeften (Versie 1) 

 
Beantwoord de volgende vragen. 
 
 
EEN DOEL 
 
1: Welk doel zou je graag willen bereiken? 

Denk aan één van de dingen in je leven die je heel graag zou willen neerzetten. Dingen die je 

wilt beleven. Een doel dat je een grote stap vindt. Dit doel daagt je flink uit. 

Mijn doel: .................................................................................................................. ..... 

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

 
DE TOEKOMST 
 
2: Stel je eens voor, dat je dit doel al bereikt zou hebben, welke van de 6 menselijke 

behoefte(s) zijn dan sterker vervuld en beleef je veel sterker? 

Leg nu de 6 menselijke behoeften kaartjes voor je neer op de tafel. Bekijk ze goed en kies de 
behoefte die het meest sterk bevredigd zal zijn op dit moment dat jij je doel bereikt zou 
hebben. 
 
Behoefte:……………………………………… 
 
 
HET NU 
 

3: Als je nu flink in beweging wilt komen om meteen een stap vooruit te zetten in je doel, 

welke menselijke behoefte, als je deze veel sterker zou beleven, zou je hierin ondersteunen 

om meteen een flinke stap vooruit te zetten? 

Leg nu opnieuw de 6 menselijke behoeften kaartjes voor je neer op de tafel. Bekijk ze goed en 
kies de behoefte die je nu het meest sterk zal ondersteunen om in beweging te komen als je 
deze behoeften sterk zou voelen. 
 
Behoefte:……………………………………… 
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AAN DE SLAG 

4: Als je nu met je doel aan de slag gaat om het te bereiken, als de behoefte (zie jouw 

antwoorden bij vraag 3) die je daarbij sterk voelt en daardoor ook ondersteund, hoe ziet je 

gedrag er dan uit? Wat doe je dan en hoe doe je dit? 

 
A: Schrijf hieronder een concreet plan wat je dan zou doen en daarbij een uitvoerbaar plan 
hoe je dit zou doen. Zet er ook meteen de tijden en data bij wanneer je dit gaat doen. 
 
Actie plan                    Data   Tijdstip 
 
................................................................... 

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

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

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

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

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

 

B: Welk werkwijze (manier of benadering) kun je aanpassen/veranderen zodat je in beweging 
komt? 
 
............................................................................................................................................... 

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

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

C: Welke waarneming (geloof – begrip) kun je aanpassen/veranderen zodat je in beweging 
komt? 
 
............................................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................... 
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5: Als je de behoefte (zie jouw antwoord bij vraag 2) die je sterk beleeft (als je het doel bereikt 

zou hebben), het meest belangrijke in je leven maakt, wat zou dit betekenen voor je 

motivatie? Hoe ziet je gedrag er dan uit? Wat doe je dan en vooral hoe? 

Schrijf hieronder op wat dit met je zou doen. 
 
 
A: Mijn motivatie: : ......................................................................................................... 

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

 

B: Mijn gedrag: Wat doe je dan en vooral hoe: ................................................................... 

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

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

...................................................................................................................................... 
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OEFENING 3 

Doelen bereiken door de kracht van de 6 menselijke behoeften (Versie 2) 

 
De zes menselijke behoeften spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons keuzes, ons 
gedrag en zelfs de ontwikkeling van onze identiteit. Door de behoeften die we belangrijk 
vinden nemen we een bepaalde identiteit sneller aan. Voorbeeld: in de vader-/moederrol, 
zullen de meeste mensen de behoefte aan zekerheid/veiligheid waarschijnlijk belangrijker 
vinden, dan op het werk. In hun werk willen de meeste naast hun zekerheid, wat meer variatie 
en uitdaging. De identiteit die wij aannemen in een situatie, komt voort vanuit de 
verschillende specifieke behoeften die op dat moment belangrijk voor ons zijn. Wat we 
belangrijk vinden, beïnvloedt onze beslissingen. Onze beslissingen beïnvloeden ons gedrag en 
hetgeen we over een langere periode doen wordt deel van onze identiteit. 

 
Beantwoord de volgende vragen. 
 
1: Welk doel zou je graag willen bereiken? 

Denk aan één van de dingen in je leven die je heel graag zou willen neerzetten. Dingen die je 

wilt beleven. Een doel dat je een grote stap vindt. Dit doel daagt je flink uit. 

Mijn doel: .................................................................................................................. ..... 

...................................................................................................................................... 
 
Leg de 6 menselijke behoeften kaartjes voor je neer op de tafel. Bekijk ze goed en beantwoord 
de onderstaande vraag. 
 
 
2: Hoe hoog is op dit moment in het bereiken van je doel op een schaal van 1-10 (1= laagste 
waarde, 10 is hoog) jouw behoeften aan …… 
 

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

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

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

4 Behoefte aan Speciaal voelen & Uniek zijn 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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

6 Behoefte aan een Bijdragen aan te leveren 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Nu weet je naar welke behoeften je verlangt en die je 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: 

 

 

3: Welk werkwijze (manier of benadering) kun je aanpassen/veranderen zodat je in beweging 

komt? 

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

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

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

 

4: Welke waarneming (geloof – begrip) kun je aanpassen/veranderen zodat je in beweging 
komt? 
 
............................................................................................................................................... 

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

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

 

5: Schrijf hieronder een concreet plan wat je dan zou doen en daarbij een uitvoerbaar plan hoe 
je dit zou doen. Zet er ook meteen de tijden en data bij wanneer je dit gaat doen. 
 
Actie plan                    Datum  Tijdstip 

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

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

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

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

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

................................................................. 
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6: Ruimte voor bewustwording: (schrijf hier de dingen waar je je nu bewust van geworden 

bent) 

 

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

 

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

 

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

 

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