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Oefening om waarden te verduidelijken
Het doel van deze oefening is:
Je waarden te ontdekken en te verwoorden

Toelichting:
Waarden geven aan wie we zijn. Niet wie we graag zouden willen zijn, niet wie we
vinden dat we zouden moeten zijn, maar wie we zijn in het leven, op dit moment.
Waarden vertegenwoordigen in feite ons unieke en individuele wezen, de ultieme en
meest bevredigende vorm om ons uit te drukken en met anderen om te gaan. Onze
waarden dienen als een kompas dat aangeeft wat het betekent om trouw te zijn aan
onszelf. Als we onze waarden regelmatig en consistent respecteren is het leven goed en
bevredigend.
Het doet je goed als jij je waarden kent. Belangrijke beslissingen in het leven zijn
gemakkelijker te nemen en pakken beter uit als er duidelijke persoonlijke waarden aan
ten grondslag liggen.
Veel mensen hebben echter vaak moeite met het proces dat daaraan voorafgaat: het
identificeren van hun waarden. Meestal gaan ze beredeneren en fantaseren, terwijl ik
wil dat jij de waarheden benoemt die er gewoon zijn in je leven. Dat is één van de
redenen waarom het niet vaak werkt als ik je een lijst met waarden zou voorleggen en je
daaruit laat kiezen. De meesten zullen geneigd zijn om de meest wenselijke of sociaal
aanvaardbare waarden eruit te pikken. Zo’n lijst helpt jou niet bij het uitzoeken wie je
werkelijk bent en de juiste woorden te vinden. Als coach wil ik je helpen om op zo’n
manier tegen je leven aan te kijken dat je waarden vanzelf naar voren komen.
Sommige coachee’s lijken maar geen grip te krijgen op hun waarden; dan kan coaching
goed werken. Ik geef je de gelegenheid om je waarden in een veilige omgeving te
bestuderen en te verwoorden. Voor mij als coach is dat een mooie manier om jou beter
te leren kennen, maar vooral is het voor jou een goede manier om jezelf te leren kennen.
Wij gebruiken waarden om gemakkelijker bevredigende keuzes te maken, om de juiste
acties uit te zetten en om situaties te herkennen waarin onze waarden in het gedrang
zijn.

De uitvoering:
Voor veel mensen is het moeilijk om hun waarden te omschrijven. Ze raken geblokkeerd
omdat ze denken dat ze precies de juiste woorden moeten vinden, terwijl een waarde
veel meer emotionele betekenis heeft dan één enkel woord kan weergeven. In feite
betekent elke waarden voor iedereen iets unieks. We bedoelen allemaal iets anders, ook
al gebruiken we dezelfde woorden. Gebruik daarom een potlood en een gummetje, in
plaats van een pen. Zo kun je gemakkelijk dat wat je geschreven hebt veranderen; het is
namelijk niet zo belangrijk dat je in één keer de juiste woorden vindt.
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Je kunt daarnaast ook een cluster van woorden gebruiken om een waarde te beschrijven.
Schuine strepen tussen de woorden maken zo’n cluster beter leesbaar.

Bijvoorbeeld:
Integriteit/eerlijkheid/doen wat je zegt
Integriteit/compleet/harmonieus
Leiderschap/empowerment/samenwerking
Leiderschap/besluitvaardig/effectief
Bij het clusteren zet je de belangrijkste term aan het begin, zoals integriteit of
leiderschap in bovenstaande voorbeelden.
Goed om te weten is dat het wel een hele tijd (soms wel een paar maanden) kan duren
voor je een redelijk complete lijst van waarden hebt samengesteld. Omdat waarden zich
geleidelijk in een mensenleven manifesteren, ga ik ervan uit dat je ze niet allemaal in één
sessie zult kunnen achterhalen. Maar houd in je achterhoofd dat waarden die
uiteindelijk volledig gedefinieerd en (uitgebreid) besproken zijn, een effectief
hulpmiddel zullen zijn bij het maken van keuzes.

De oefening:
Om het je wat gemakkelijker te maken om je waarden te ontdekken, leg ik je een viertal
scenario’s voor die je op gang kunnen helpen. Mocht je zelf een andere methode
ontdekken, nodig ik je uit om daarmee te experimenteren. Ga op een rustige plek zitten
waar je niet gestoord zult worden.
- Piekmomenten
Ik vraag je om een speciaal moment voor de geest te halen waarop het leven mooi was.
Let erop dat dit een kort moment is, anders wordt de ervaring als het ware te breed en
kun je er geen specifieke waarden uithalen.
Als je een moment hebt gevonden en in gedachten hebt, stel jezelf dan deze vragen:
- Wat gebeurde er?
- Wie was erbij en wat was er aan de hand?
- Welke waarden leefde je op dat moment na?
Wees niet gelijk tevreden met dat wat er in je opkomt. Blijf vragen aan jezelf stellen om
te verduidelijken. Bedenk bijvoorbeeld voor jezelf of deze ervaring misschien te maken
heeft met de waarden “voldoening” of “succes”. Of: ga bij jezelf na hoe je je voelt als je
over deze ervaring nadenkt en ‘m voor jezelf beschrijft. Leef je ervan op? Deprimeert het
je?
Let goed op je reactie hierbij. Als het aanslaat, borduur er dan op voort. Stel jezelf vragen
als:
- Wat betekent succes voor mij?
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-

Welke woorden kan ik nog meer gebruiken om deze waarde uit te drukken?

Zo blijf je zoeken naar piekmomenten en ervaringen die jij waardevol en bevredigend
vond.
- Onderdrukte waarden
Waarden kun je ook ontdekken door het andere uiterste op te zoeken; door stil te staan
bij momenten waarop je kwaad, gefrustreerd of van streek was. Door dat te doen leg je
vaak een waarde bloot die onderdrukt werd.
Beschrijf eerst je gevoelens en de omstandigheid van dat moment.
Dan draai je de situatie om en ga je op zoek naar het tegenovergestelde van die
gevoelens.
Voorbeeld: Je zou kunnen zeggen “ik zat muurvast, ik werd in een hoek gedrukt, ik had
geen keuze.” Het tegenovergestelde zou kunnen klinken als een waarde die te maken
heeft met vrijheid, opties of keuzes.
Op zich is het niet zo belangrijk welke woorden je gebruikt, belangrijk is dat ze voor jou
goed voelen. In dit voorbeeld zou je jezelf ook de vraag kunnen stellen: Voelde ik me
blijkbaar gefrustreerd toen ze de hele tijd hetzelfde bleven doen? Is het
tegenovergestelde daarvan niet een waarde die te maken heeft met creativiteit of
innovatie?”
Veel mensen hebben hun leven zo ingericht dat ze hun waarden automatisch naleven
zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Ze beseffen pas dat het waarden zijn als er iets
gebeurt waardoor ze ze niet meer kunnen naleven. Elke emotionele schok of elk
moment van ontzetting kan erop wijzen dat je een waarde onderdrukt.
- Noodzakelijke ingrediënten
Je kunt ook bepalen wat je waarden zijn door uit te zoeken wat je persé in je leven nodig
hebt. Probeer het maar eens.
Wat moet er naast fysieke behoeften als eten, onderdak en contact met anderen persé in
je leven aanwezig zijn? Kun je niet zonder een vorm van creatieve zelfexpressie? Zijn
avontuur en spanning onmisbaar in je leven? Heb je prestaties of succes nodig, of
natuurschoon om je heen?
Een onderliggende vraag die je jezelf hierbij stelt is: “Welke waarden moet ik absoluut
naleven om te voorkomen dat er een stukje van me afsterft?”
- Obsessief gedrag
We zijn allemaal in staat tot obsessief gedrag: we staan erop dat een bepaalde waarde
wordt nageleefd, waardoor een vorm van zelfexpressie uitgroeit tot een eis.
Waarschijnlijk heb je dat in je leven wel eens meegemaakt, bijvoorbeeld toen de
ordelijkheid van een huisgenoot uitgroeide tot een obsessieve noodzaak tot perfectie.
Onze vrienden en familieleden bewijzen ons vaak een dienst door ons erop te wijzen als
we op een obsessieve manier bezig zijn met het naleven van onze waarden. ‘Jij bent zo
overheersend.’ ‘Je denkt alleen maar aan je leerlingen.’ ‘Je trekt alle aandacht naar je toe.’
Deze opmerkingen kunnen wijzen op de waarden persoonlijke macht/leiderschap,
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leren/groei en erkenning/bevestiging. Denk er eens over na wanneer je bepaalde
waarden te ver doordrijft. Wat zeggen mensen dan over je? Waar plagen mensen je mee,
waar maak je ze gek mee? Daar zitten belangrijke waarden achter die om een of andere
reden vervormd zijn. Probeer voor jezelf door die vervorming heen te prikken en de
waarde te achterhalen.

De op waarden gebaseerde besluitvormingsmatrix
Een van de meest effectieve hulpmiddelen om bevredigende levenskeuzes te maken is
de op waarden gebaseerde besluitvormingsmatrix. Deze matrix kun je gebruiken bij het
zoeken naar je waarden (een zoektocht die, zoals al eerder gezegd, best een paar
maanden kan duren).
Als je een lijst met waarden hebt samengesteld rangschik je jouw tien meest essentiële
waarden in volgorde van belangrijkheid.
Geef vervolgens met een cijfer tussen 1 en 10 aan in hoeverre jij elke waarde naleeft.
Wees eerlijk hierin, al kan deze oefening heel confronterend voor je zijn. Dat is ‘ie
namelijk voor de meeste mensen. Vrijwel iedereen is geschokt door wat ze over zichzelf
leren.
Geef je waarden cijfers zoals ze vandaag ervoor staan. Maak daarna een sprong van twee
manden of een jaar vooruit en stel jezelf deze vraag: Stel dat ik een bepaalde actie zou
ondernemen. Wat zouden mijn scores dan in de toekomst zijn? En hoe zouden ze zijn als
ik deze actie niet zou ondernemen?
Hiermee krijg je een beeld van wat een bevredigende keuze zou kunnen zijn.
Het onderstaande voorbeeld van een op waarden gebaseerde besluitvormingsmatrix
bevat de antwoorden van een cliënt die zich afvraagt of ze wel of niet leiding moet gaan
geven aan het bedrijf waar ze werkt. Je ziet dat leiderschap niet een van haar tien
belangrijkste waarden is. Bedenk eens welke cijfers jij zou geven als het jouw waarden
en beslissing waren. Je zult merken hoe prikkelend en onthullend zo’n oefening kan zijn.
Wat ontbreekt op deze lijst van warden zijn tastbare criteria, zoals geld en status factoren die meestal de basis vormen voor beslissingen maar die zelden leiden tot
bevredigende keuzes.

Voorbeeld van een op waarden gebaseerde besluitvormingsmatrix
Lijst van waarden op volgorde van
belangrijkheid

Datum
07/2016
Score

Datum
07/2017
Score

Datum
07/2018
Score

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9
7
5
6
8
7
9
7
8
5

9
9
7
8
9
8
9
6
6
8

9
8
7
7
8
7
7
8
8
7

Leren/groei
Zelfexpressie
Vrijheid/onafhankelijkheid
Innoveren/creëren
Partnership/samenwerking
Georganiseerd/orde
Integriteit/eerlijkheid
Plezier/humor/spel
Contact/intimiteit
Avontuur/risico’s
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Hieronder vind je nog extra formulieren die je kunt gebruiken als je aan het werk gaat
met waarden.
Het Werkblad voor waarden (pagina 6) helpt jou te achterhalen wat je waarden zijn.
Het Werkblad voor normen en obstakels (pagina 7) helpt je vast te stellen wat de
normen en obstakels zijn voor het naleven van die waarden.
Met behulp van het Actielogboek voor waarden (pagina 8) kun je actieplannen maken
die op jouw waarden gebaseerd zijn.
Omdat waarden zo’n belangrijk onderdeel zijn van de manier waarop wij ons leven
ordenen en keuzes maken is het belangrijk om ernaar te blijven kijken. Je kunt er bij
iedere coaching sessie bij stil staan. Ik kan je dan ofwel helpen bij het maken van een
bepaalde keuze, ofwel om een bepaalde koers te verduidelijken en te stimuleren.
Als jij jouw waarden respecteert, gebeuren er drie dingen: je gooit extra brandstof op
het vuur van je motivatie, je ondermijnt het werk van die gedachten die je saboteren en
je creëert een bevredigend leven voor jezelf.
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Werkblad voor waarden
Rangschik in
volgorde van
belangrijkheid
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Score
Tussen 1 en 10
(10 = hoogst)

7

Werkblad normen en obstakels
Waarde

score
(1 - 10)

Norm (hoe wordt de waarde nageleefd?)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Omvang
van
obstakel
(1 - 10)
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Actielogboek voor waarden
Waarde

Actie om de score te verhogen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Voorbeeld van een waardenlijst
De volgende lijst bevat woorden die waarden uitdrukken. Als je met deze oefening aan
de slag gaat, moet je in je achterhoofd houden dat je ook twee of drie waarden kunt
combineren. Het gaat erom dat het onderscheid tussen de waarden onderling niet
verloren gaat. De combinatie eerlijkheid / integriteit vormt bijvoorbeeld een eenheid,
terwijl eerlijkheid / integriteit / vrijheid verschillende concepten combineert en
daardoor onduidelijker wordt.
Humor
Directheid
Partnership
Productiviteit
Dienstbaarheid
Bijdrage
Uitmuntendheid
Vrije geest
Focus
Romantiek
Erkenning
Harmonie
Bekwaamheid
Ordelijkheid
Actiebereidheid
Eerlijkheid
Succes
Nauwkeurigheid
Avontuur
Pretentieloosheid
Enthousiasme
Traditioneel
Gekend worden
Groei
Esthetiek

Participatie
prestatie
Samenwerking
Gemeenschapszin
Persoonlijke macht
Vrijheid om te kiezen
Verbondenheid
Acceptatie
Kameraadschap
Luchtigheid
Spiritualiteit
Zelfstandigheid
Volledige zelfexpressie
Integriteit
Creativiteit
Onafhankelijkheid
Verzorgend
Plezier
Schoonheid
Authenticiteit
Risico’s nemen
Vredelievend
Elegantie
Vitaliteit
Vertrouwen
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Blijven kijken naar waarden
Omdat warden zo’n belangrijk onderdeel zijn van de manier waarop wij ons leven
ordenen en keuzes maken is het essentieel om ernaar te blijven kijken! Je kunt er
regelmatig even bij stil staan, bijvoorbeeld tijdens een coachgesprek, waarmee ik je kan
helpen om een bepaalde keuze te maken, ofwel om een bepaalde koers te verduidelijken
en te stimuleren.
Dat kun je na verloop van tijd ook zelf, met een gesprekspartner, doen. Stel dan de vraag:
“Welke waarden zou ik respecteren als ik dat deed?”
Als je je waarden respecteert, gebeuren er drie dingen:
•
•
•

Je gooit extra brandstof op het vuur van je motivatie
Je ondermijnt het werk van jouw (interne) saboteur
Je creëert een bevredigend leven voor jezelf

Uit: ‘Co-actief Coachen’, Thema, Zaltbommel, 2009
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