Om de bevrediging van behoeften te realiseren
Moet de mens de goederen hebben die geschikt worden geacht voor het doel. BEHOEFTE is een
toestand van noodzaak, en om die te bevredigen heb je een adequaat goed nodig. GOED kan een
product zijn, een dienst, een gebaar, een gevoel of iets dat we missen. UTILITY meet de mate waarin een
goed in staat is om in een behoefte te voorzien.
BESCHIKBAARHEID geeft de beschikbaarheid van het goed aan, TOEGANKELIJKHEID het gemak / de
moeilijkheid om het goed te verkrijgen.
(Voorbeeld: Behoefte: voeding, Goed: voedsel, Nut:
kwantiteit en kwaliteit van macro- en micronutriënten in
termen van eiwitten, lipiden, koolhydraten, vitamines, enz.,
Beschikbaarheid: voedsel beschikbaar hebben of plaatsen
om het te krijgen, Toegankelijkheid: de elementen die het (al
dan niet direct) gebruik van het bedrijfsmiddel kan
voorkomen, zoals sluitingstijd van de winkels of geldgebrek.)
Fysiologische behoeften zijn de typische overlevingsbehoeften: honger, dorst, seksueel verlangen ... en
zijn functioneel voor het fysieke onderhoud van het individu. Volgens Maslow dient elke primaire
behoefte als een stimulans voor elke andere behoefte. In die zin kan de persoon die de prikkel van
honger voelt, liefde zoeken, veiligheid die verder gaat dan de algemene behoefte aan fysieke voeding.

Op de schaal van prioriteiten zijn de fysiologische behoeften de eerste waaraan moet
worden voldaan, aangezien de basis van deze behoeften het instinct van zelfbehoud is
Als een persoon aan geen enkele behoefte bevrediging ontleent, zal hij de druk van fysiologische
behoeften als de enige en prioriteit voelen.Alleen wanneer aan deze laatste regelmatig wordt voldaan,
zal er ruimte zijn om rekening te houden met behoeften op een hoger niveau.Beveiligingsbehoeften
(erbij horen, stabiliteit, bescherming) ontstaan wanneer aan de primaire behoeften is voldaan.
De sociale organisatie die elk type gemeenschap zichzelf geeft, volgens zijn eigen cultuur, is een
manier om het groeipad van het individu stabiel en veilig te maken.
De behoefte aan verbondenheid, liefde en genegenheid is in wezen van sociale aard en
vertegenwoordigt het streven van ieder van ons om een gewaardeerd en geliefd onderdeel van de
sociale gemeenschap te zijn.
•
•

Meer in het algemeen betreft de behoefte aan genegenheid het streven om vrienden te zijn,
een bevredigend emotioneel en relationeel leven te leiden.
De behoefte aan achting behoort ook tot de sociale sfeer en heeft tot doel door de
gemeenschap te worden gezien als een geldig, betrouwbaar en waardig lid van overweging.

De behoefte aan zelfrealisatie is een individuele ambitie om te zijn wat je wilt zijn, om onze mentale,
intellectuele en fysieke vermogens volledig te benutten om te zien dat iemands ambities congruent zijn
met de eigen behoeften en acties. Niet alle mensen zijn in staat om hun potentieel te bevredigen, in
feite is ontevredenheid zowel in sociale relaties als op het werk een zeer wijdverbreid fenomeen.

U bevindt zich in een staat van welzijn wanneer uw behoeften regelmatig kunnen worden vervuld. Die
behoefte waaraan niet wordt voldaan, voorwaarden voor het voortbestaan van mensen, is van
fundamenteel belang.
Zoals gezegd, streeft ieder mens naar de bevrediging van zijn eigen behoeften; gewoonlijk zijn
individuen in staat om autonoom in hun eigen behoeften te voorzien, maar op sommige momenten van
hun leven en in bepaalde situaties kan dit vermogen gedeeltelijk of volledig falen.
Wanneer de behoefte van een persoon niet wordt bevredigd, dat wil zeggen wanneer een persoon er
niet in slaagt een antwoord te organiseren, ontstaat er een probleem dat min of meer snel moet worden
opgelost, afhankelijk van de gevolgen die het bepaalt op het leven van de persoon, op fysiek, psychisch
en psychisch gebied. sociaal.
De oplossing voor het probleem kan worden gezocht: in eigen middelen in middelen van hun
familie in je eigen sociale netwerk bij de sociale diensten in de regio. Samengevat: Het niet
bevredigen van een behoefteprobleemZoek naar oplossing In hun eigen middelenIn het gezinIn het
sociale netwerkIn lokale diensten.
De staat, rechtstreeks en via lokale autoriteiten en organisaties uit de derde sector, met een
geïntegreerd netwerk van diensten en interventies, is verantwoordelijk voor het helpen van burgers om
te voorzien in de behoeften die niet kunnen worden bevredigd door gebruik te maken van het individu,
het gezin en het sociale netwerk.

Wanneer niet aan de behoeften wordt voldaan
Hebben mensen gezondheids- en persoonlijke ontwikkelingsproblemen. Zelfgerealiseerde mensen, die
op elk niveau aan hun behoeften hebben voldaan, ontwikkelen en hebben bepaalde kwaliteiten
ontwikkeld: realistische perceptie van individuen en de omgeving
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acceptatie van zichzelf, van anderen en van de natuur
spontaniteit, oprechtheid en natuurlijkheid
vermogen om problemen te identificeren en op te lossen
genieten van het gezelschap van anderen, maar ook van eenzaamheid
autonomie en onafhankelijkheid
vermogen om nieuwe aspecten van de werkelijkheid te begrijpen
democratisch karakter, moreel evenwicht
humor, creativiteit, originaliteit
het vermogen om elke ervaring intens te beleven
Een groot voordeel dat de theorie van Maslow ons biedt, is dat het
ons een reden geeft om 'probleem'-mensen eenvoudig te zien als
mensen met onvervulde behoeften, zonder dat we ze als 'slecht' of
'gevaarlijk' hoeven te beoordelen. Uit de theoretische formuleringen
en het onderzoek van Maslow rijst de vraag hoe mensen zich tot
anderen moeten verhouden om hen te helpen zichzelf te vervullen.
Wanneer de gemeenschap en de Staat direct of indirect ingrijpen om
behoeften op verschillende niveaus te bevredigen, spreken we

meestal van een Dienst1 die op operationele, technisch-praktische of relationele wijze poten aan de
intentie biedt.
Deze dienst zal bestaan uit een systeem van mensen, operators en gebruikers, elk met persoonlijke
behoeften, maar zal op zijn beurt een "individu worden met bepaalde behoeften waaraan moet worden
voldaan".Om de behoeften die een dienst en operators als zodanig herkennen voor gebruikers te
onderzoeken en te evalueren, kan worden verwezen naar het Maslow-model.
3 HET SOCIALE NETWERK"Het beeld dat ik ervan heb is dat van een reeks punten, waarvan sommige
met lijnen zijn verbonden. De stippen vertegenwoordigen individuen, of soms groepen, en de lijnen
geven aan welke mensen met elkaar omgaan "(Barnes, 1954)Een sociaal netwerk bestaat uit de
verzameling contacten die een persoon heeft met de buitenwereld.
Door de metafoor van het netwerk, dat nu veel wordt gebruikt op het gebied van dienstverlening aan
mensen, is het mogelijk om relaties tussen verschillende onderwerpen te schetsen, of het nu individuen,
groepen of organisaties zijn.
•
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Elk onderwerp wordt weergegeven als een "knooppunt", en de reeks verbindingen tussen
knooppunten vormt een netwerk dat verschillende dimensies, structuren en functies kan
aannemen.
Het netwerk kan een hulpmiddel zijn voor het lezen en analyseren van de sociale realiteit en in
het bijzonder menselijke relaties (netwerkanalyse), en tegelijkertijd een interventiemodel voor
het oplossen van problemen.

