
Mindful Family

1. OBSERVATIES
Waarneembaar gedrag, zonder 

oordeel & interpretatie 

“Ik zie, hoor, ruik 

...”

3. BEHOEFTES
Van waarde op dit moment

“Omdat ik behoefte heb 

aan ... /...  voor mij 

belangrijk is.”

4. VERZOEK
Concreet, haalbaar, vrij van eis

“Kun je alsjeblieft 

...?”

2. GEVOELENS
Emoties: vertellen wat er leeft

“Ik voel angst, verdriet, 

schaamte, woede, 

blijdschap, ... ”

VERBINDEND
COMMUNICEREN



Mindful Family

1. Observatie Gedrag & gebeurtenis

4. Passend Verzoek 3. Mogelijke Behoeftes

2. Gevoelens en emoties

 1. Ik zie / hoor ...

 2. Voel jij je          

 3. omdat je       wil / nodig hebt?   

 4. Hoe is het als / zullen we   ?

SITUATIE bij je KIND



Mindful Family

1. Observatie Gedrag & gebeurtenis

4. Passend Verzoek 3. Mogelijke Behoeftes

2. Gevoelens en emoties

1.  Wanneer ik zie / jij doet

2.  dan voel ik    

3.  omdat ik behoefte heb aan 

4.  Kun / wil je  ?

SITUATIE bij JEZELF



Mindful Family

1. Observatie Gedrag & gebeurtenis

    zelf:

    kind:

4. Passend Verzoek

    zelf:

    kind:

3. Mogelijke Behoeftes

    zelf:

    kind:

2. Gevoelens en emoties

    zelf:

    kind:

(1.  Ik zie)

2.  Voel JIJ   

3.  omdat je ?

2.  IK voel me

3.  omdat ik 

4.  Zullen we / kun jij misschien / ik ga 

?

SITUATIE bij JEZELF & je KIND

TIP
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Mindful Family

VERBINDING

aanraking, nabijheid, warmte, 

acceptatie, begrip, vertrouwen,

afstemming, aansluiting, thuisvoelen, zien 

en gezien worden, communicatie,

samenwerking, behulpzaamheid, 

saamhorigheid, vriendschap, 

gelijkwaardigheid AUTONOMIE

vrijheid, keuze, ruimte, 

onafhankelijkheid, 

spontaniteit, overvloed

LIEFDE

affectie, nabijheid, respect, 

intimiteit, koestering, 

empathie, compassie, 

medevreugde

VERBINDING

aanraking, nabijheid, warmte, 

acceptatie, begrip, vertrouwen,

afstemming, aansluiting, thuisvoelen, zien 

en gezien worden, communicatie,

samenwerking, behulpzaamheid, 

saamhorigheid, vriendschap, 

gelijkwaardigheid

EERLIJKHEID

aanwezigheid, zelf-

bewustzijn, autenticiteit, 

integriteit, samenhang, 

openheid

LEVENSVREUGDE

plezier, humor, spel, 

creativiteit, expressie, flow, 

passie, viering van het 

leven, co-creatieVREDE

gemak, orde, harmonie, 

heelheid, schoonheid, 

gelijkmoedigheid, 

luchthartighheid, 

rust, stilte

AUTONOMIE

vrijheid, keuze, ruimte, 

onafhankelijkheid, 

spontaniteit, 

overvloed

VEILIGHEID

bescherming, zekerheid, 

rechtvaardigheid, structuur, 

voorspelbaarheid, respect, 

vertrouwen, openheid, 

steun

BETEKENIS

besef, inzicht, bewustzijn, 

helderheid, rouwen, zingeving

hoop, bijdrage, effectiviteit, vaardigheid, 

erkenning, aanmoediging, deelnemen, 

wilskracht, werkzaamheid, doel,

ontdekken, groei, leren, stimulans, 

uitdaging, inspiratie

WELZIJN

aanraking, aandacht, 

seksuele expressie, beweging, 

rust, slaap, gezondheid, 

beschutting, licht, voedsel, 

water, lucht

BEHOEFTES


