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De 16 Basisverlangens 
De 16 Basisverlangens die onze acties motiveren en onze persoonlijkheid bepalen 
Basisverlangen Beschrijving Evolutionaire (instinctieve) basis Betrokken Emotie Gedrag Einddoel 
Macht Het verlangen anderen te 

beïnvloeden 
Dominante dieren drukken anderen weg van 
eten  

Bekwaamheid, invloed Leiderschap, prestatie Prestatie, Competentie, Leiderschap 

Onafhankelijkheid Het verlangen voor 
zelfverzorging 

Dieren verlaten het nest, vergroten 
voedselzoekgebied 

Vrijheid Zelfstandigheid Vrijheid, Ego Integriteit 

Nieuwsgierigheid Het verlangen naar 
kennis 

Dieren houden ervan nieuwe prikkels te 
zoeken 

Verwondering Waarheidszoeking, probleemoplossen Kennis, Waarheid 
 

Acceptatie De behoefte om erbij te 
horen 

Onduidelijk Zelfvertrouwen Zelfverzekerd gedrag Positief Zelfvertrouwen, Zelfwaarde 

Orde De behoefte aan 
organisatie 

Dieren hebben instincten om zichzelf te 
wassen of schoon te likken 

Veiligheid, stabiliteit Maakt veel regels, schoonheid, “perfectie”, 
dwangmatigheid 

Netheid, Stabiliteit, Organisatie 

Verzamelen De behoefte dingen te 
verzamelen 

Hamsteren van eten of noodzakelijke 
proviand 

Eigendom Verzamelen, gematigdheid Verzameling, Eigendom 
 

Eerzaamheid De behoefte loyaal te zijn 
naar ouders en erfgoed  

Vermijden om aangestaard te worden of 
buitengesloten – houdt dier dicht bij kudde 

Loyaliteit Karakter, moraliteit, principieel gedrag Moraliteit, Karakter, Loyaliteit 

Idealisme De behoefte aan sociale 
rechtvaardigheid 

Edelmoedigheid (Altruïsme) Medelijden, 
rechtvaardigheidsgevoel 

Sociale doelen, eerlijk spel Eerlijkheid, Rechtvaardigheid 

Sociaal Contact De behoefte aan 
kameraadschap  

Kudde instinct Blijdschap, thuis horend Feesten, lid worden van clubs, groepen Vriendschap, Pret 
 

Familie Het verlangen eigen 
kinderen op te voeden 

Moederlijk, Vaderlijk instinct  Liefde Ouderschap, huis bouwen Kinderen 

Status Het verlangen naar 
aanzien 

Aandacht helpt overleven in het nest Eigenbelang, superioriteit Zorg om reputatie, protsen (koketteren) Rijkdom, Titels, Aandacht, 
Onderscheidingen 

Wraak De behoefte betaald te 
zetten 

Agressie Woede, haat Wreken 
 

Winnen, Agressie 

Romantiek Het verlangen naar seks 
en schoonheid 

Seks om zich voort te planten Lust, waardering van 
schoonheid 

Seks, beminnen, het hof maken Schoonheid, Seks 

Eten De behoefte voedsel te 
consumeren 

Jachtinstinct Honger Eten, dineren, koken Eten, Dineren, Jagen 

Fysieke Activiteit De behoefte spieren te 
oefenen 

Sterke dieren overleven Vitaliteit Fysieke activiteiten, deelname aan sport Fitheid 

Sereniteit Het verlangen naar 
emotionele kalmte 

Dieren moeten gevaar vermijden om te 
overleven in het wild 

Veiligheid, gevoel van 
vredigheid 

Vermijden van stressvolle situaties Ontspanning, Veiligheid 

 

Hoe kun je deze tabel gebruiken? 
Geef per basisverlangen aan of dit sterk (+), gemiddeld (+/-) of zwak (-) is.  
Je kunt jouw verlangenprofiel o.a. vergelijken met je partner. 
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