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Het SCARF-model in de werkpraktijk

Dit model van neurowetenschapper David Rock gaat er van uit dat er 5 sociale 
basisbehoeften zijn die mee bepalen hoe de sfeer binnen de groep is.

.

Mensen hebben deze basisbehoeften 
allemaal – in meer of mindere mate. Als een 
of meer van de basisbehoeften niet wordt 
vervuld, voelen mensen te weinig veiligheid 
en vertrouwen. Dat kan leiden tot 
stressgedrag. In dat geval neemt de 
effectiviteit, creativiteit en productiviteit van 
de groep af.

Dit model werkt als diagnose-model en is 
ook een handvat om het gesprek met het 
team te voeren over psychologische 
veiligheid.



SCARF effect op stress

Sociale basisbehoeften

Status

Certainty (verwachtingen)

Autonomy (regie/controle)

Relatedness (verbinding)

Fairness (eerlijkheid)

Als meerdere 
behoeften niet 

worden 
vervuld 

>>

Stressreactie

“ik doe niet 
mee”

Als meerdere 
behoeften wel 

worden 
vervuld 

>>

Constructief 
gedrag

“ik wil erbij 
horen”



Hoe toets je SCARF in de praktijk?

Iedereen onderzoekt eerst voor zichzelf hoe het staat per basisbehoefte en deelt 
dit daarna met de groep. Zo diagnosticeer je op welke basisbehoeften er 
gezamenlijk werk te doen is. 

Sociale 
basisbehoefte

Voorbeelden van vragen

Status Is je positie in de groep duidelijk? Word je serieus genomen?
Heb je de positie die bij je past en die je verlangt?

Verwachtingen Is er een duidelijke opdracht of opgave? Zijn de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder?
Is de balans tussen zekerheid en uitdaging voor jou ok?

Autonomie Heb je voldoende regie? Heb je voldoende invloed?
Heb je genoeg te kiezen?

Verbinding Voel je je onderdeel van de groep? Heb je het gevoel dat je echt 
samen werkt? Kun je voldoende jezelf zijn in de groep?

Eerlijkheid Zijn de interacties en transacties transparant? Word je eerlijk 
behandeld? Voel je je erkend en gezien in de groep?



Als je in beeld hebt gebracht welke sociale basisbehoeften aandacht vragen, kun 
je binnen het team zoeken naar oplossingen om de basisbehoeften die daarom 
vragen te versterken. 

Op de volgende slide staan ter inspiratie een aantal voorbeelden hoe je dit kunt 
aanpakken. 

Wil je met je team werken aan het SCARF-model en wil je daar begeleiding bij: 
neem dan contact op met Darwin on the job of Marije van Duijne Strobosch 
marije@darwinonthejob.nl

mailto:marije@darwinonthejob.nl


Sociale 
basisbehoefte

Inspiratie om deze basisbehoefte te versterken

Status Wees open over rollen en taken. Werk aan zichtbaarheid van de 
individuele deelnemers in de groep. Geef positieve feedback en sta stil
bij successen van individuen en de groep. 

Verwachtingen Zorg voor duidelijke opdrachten. Maak plannen met kleine, realistische
stappen. Betrek alle belanghebbenden bij het maken van een opgave
en plan. Zorg voor regelmatige feedback op de voortgang.

Autonomie Kies realistische uitdagingen. Zoek naar mogelijkheden om je invloed 
te vergroten. Laat de zaken los die én minder belangrijk zijn én waar je 
geen invloed op hebt.

Verbinding Zoek de overeenkomsten: welke waarden en idealen delen jullie 
binnen de groep? Gebruik een check-in aan de start van 
bijeenkomsten om te delen hoe het met iedereen gaat. Vier wat goed 
gaat en evalueer wat minder ging.

Eerlijkheid Onderzoek wat anderen denken, zonder dit vooraf in te vullen. Zorg 
voor zorgvuldige besluitvorming. Stel duidelijke grenzen. Wees 
transparant over wat wel en niet haalbaar is. 


