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Wat wordt er bedoeld met behoefte?  

 

Bij het woord behoefte denk je al gauw aan eten en 

drinken,  aan warmte, aan erkenning en aandacht, een 

luisterend oor of een vaste baan, om er een paar te 

noemen.  

Maar je hebt ook behoeften waarvan je het bestaan niet 

weet, terwijl je communicatie ermee doorspekt is, en 

waarvan je gedrag ook duidelijke aanwijzingen geeft. 

Het zijn ook behoeften die behoorlijk voor 

miscommunicatie kunnen zorgen, zelfs met degenen 

om wie je geeft. 

 

Hoeveel van die behoeften zijn er dan waar 

ik het bestaan niet van weet? 

 

Iedereen heeft 6 paar tegengestelde behoeften waar je 

nu nog weinig of niets over weet en iedereen heeft van 

elk paar beide behoeften in zich. Het is maar net welke 

behoefte in je gedrag en in je communicatie de 

boventoon voert. Het lijkt moeilijke stuf, maar als je je 

grafiek goed bekijkt dan snap je het beter.  

 

Iemand heeft bijvoorbeeld meer de behoefte om veel 

samen te doen. Die is dan een teamspeler. De relatie is 

in dit voorbeeld meer een solist en doet ook graag 



dingen alleen. Dan kan je erop wachten dat 

miscommunicatie op de loer ligt. ‘Laten we het samen 

doen’ (de teamspeler) tegenover ‘ik wil nu even tijd 

voor mezelf’ (de solist).  

 

Maar ik heb geen partner, wat nu? 

 

Een relatie is niet iets wat je enkel hebt met een 

partner. Je hebt ook een relatie met je ouders, broers 

en zussen of met je kinderen en met iedere relatie ga 

je weer anders om. Veel van deze relaties heb je niet 

zelf gekozen, dus wordt er soms veel van je gevraagd 

om de boel een beetje leuk en rustig te houden.  

 

Kijk vooral goed naar jouw persoonlijke 
grafiek 

 

Boven de groene  lijn is de behoefte sterk aanwezig en 

dat is goed te merken in het gedrag, de manier waarop 

gereageerd wordt en de manier van communiceren.  

 

Onder de rode lijn is de behoefte veel minder aanwezig 

en dat is goed te merken in het gedrag, de manier 

waarop gereageerd wordt en de manier van 

communiceren met iemand die de tegengestelde 

behoefte heeft. 



Alles wat blauw is, is de eerstgenoemde behoefte. Alles 

wat rood is, de tweede. Dus productgericht is blauw 

en mensgericht is rood, solist is blauw en teamspeler 

rood enz. 

 
Een voorbeeld van een grafiek en hoe je die 
moet lezen 
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Wanneer je kijkt naar de tegengestelde behoeften  

product– mensgericht, dan liggen deze behoeften 

dichter bij elkaar en dat betekent dat het makkelijker is 

om gedrag en communicatie af te stemmen.  

 

Kijk eens in de grafiek naar de tegengestelde 

behoeften Risiconemend – Risicomijdend. Je kunt 



zien dat de behoefte risicomijdend behoorlijk piekt en 

de behoefte risiconemend minder sterk aanwezig is. 

Wat dit betekent in gedrag en communicatie lees je 

verderop, waar deze behoeften besproken worden.  

 

Wanneer jouw eigen grafiek aangeeft dat je meer 

productgericht bent, dan kan je het beste eerst het 

hoofdstuk productgericht lezen en daarna pas de 

tegengestelde behoefte mensgericht. En andersom 

natuurlijk. Ben je bij een bepaalde behoefte beide in 

gelijke mate, dan kun je zelf die keuze maken.  

 

Productgericht of mensgericht  

 

Meer mensgericht dan productgericht 

 

Zegt de grafiek dat je meer mensgericht bent, dan 

betekent het dat mensen voor jou centraal staan. Jij 

bent dan ook een mensen-mens. Die interesse in 

mensen zal ook in jouw relaties merkbaar zijn. Het gaat 

jou meer om hoe de mens is en minder om wat die is 

of doet.  

Jij hebt regelmatig contact met anderen nodig, want 

van weinig contact raak je wat uitgeblust. Jij bent dan 

ook niet iemand die lang met één ding bezig kan zijn, 

bijvoorbeeld met je telefoon, of uren achter de 



computer zitten, of de strijk van een week wegwerken. 

Het kan allemaal, alleen niet dag in dag uit als dit ten 

koste gaat van het contact met anderen. Regelmatig 

een goed contact en een persoonlijk gesprek, daar krijg 

jij energie van. Waar zo’n gesprek over gaat, is dan 

minder belangrijk.   

 

Meer productgericht dan mensgericht 

 

Productgericht zijn betekent dat het voor jou belangrijk 

is om gewoon lekker bezig te zijn. Dat vind je prettig.  

Lang achter elkaar geconcentreerd met iets bezig zijn 

is een kolfje naar jouw hand.  

 

In de communicatie met anderen is het productgerichte 

ook duidelijk aanwezig. Een gesprek met jou vraagt 

dikwijls een duidelijk onderwerp, anders verflauwt de 

aandacht na verloop van tijd.  

Heeft iemand een probleem, dan zal je graag 

meedenken aan een oplossing, ook al vraagt de ander 

daar helemaal niet om. Die wil misschien alleen maar 

zijn verhaal kwijt. 

 

 

 

 



De behoefte, het gedrag, de reacties en de 

communicatie van mensgericht en 

productgericht 

 

De behoefte van mensgericht 

 

• De behoefte van iemand die meer mensgericht 

is, is het contact van mens tot mens.  

• Het denken is ook voor een groot deel gevuld 

met gedachten aan mensen.  

 

Enz. 


