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Model geweldloze communicatie 

Geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. De basis van het model is: 

“Wat houdt mij bezig, wat houdt jou bezig en  

wat kan ik doen om het voor ons nog prettiger te maken.” 

Het model bestaat uit 4 stappen: 

1. Waarneming  
Richt je aandacht op wat er feitelijk in een situatie gebeurt. Wat neem je waar? Wat doet en zegt de 

ander?  

2. Gevoel  

Verwoord wat voor een gevoel je krijgt nadat je hebt waargenomen wat de ander zegt of doet?  

3. Behoefte  

Verwoord je behoefte die samenhangt met dit gevoel  

4. Verzoek  

Wat wil je van de ander? 

 

Eerlijk uiten hoe het met mij is zonder te 
zwartepieten 

Empathisch luisteren hoe het met 
jou is zonder kritiek te horen of 
schuld 
 

 

Waarneming 

Als ik zie/hoor/me bedenk dat … Als je ziet/hoort/gedenkt dat … 

Gevoel 

Voel ik me … Voel je je … 

Behoefte 

Omdat ik behoefte heb aan … Omdat je behoefte hebt aan …? 

Verzoek 

Hoe is het voor jou om …? En zou je willen dat …? 

 

Voorbeelden behoeften uitspreken: 

 Ik zie dat het een rommel is in de kamer en daardoor voel ik me geïrriteerd omdat ik behoefte heb aan 

orde (ipv Je doet ook nooit wat in huis) 

 Ik ben teleurgesteld omdat ik behoefte heb aan begrip (ipv Jij begrijpt me ook nooit) 

 Als ik merk dat jij voor mij een planning maakt dan voel ik me geërgerd omdat ik behoefte heb om het 

zelf in te plannen (autonomie) 

Voorbeelden verzoeken: 

 Ik vraag je om nu een plan te maken waarin we huishoudelijke taken verdelen zodat ik de zaak op orde 

heb. 

 Ik zou je willen vragen om me aan te geven wanneer je tijd hebt om met me te praten en te luisteren 

naar wat ik zeg? 
 Wil je me de ruimte geven zelf mijn werk in te delen? 
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Overzicht behoeften 
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Overzicht gevoelens 

Gevoelens die je kunt hebben als je behoeften wel vervuld worden: 
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Gevoelens die je kunt hebben als je behoeften niet vervuld zijn: 

 

 

 


