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waarden-werkblad 
ZO WERKT HET 

1. In de woordwolk staan 180 waarden. Laat je blik gaan over de woordwolk. Schrijf 20 waarden op die jou op een 

of andere manier aanspreken. Denk daar niet te lang over na. Gebruik de lege tabellen op de volgende pagina. 

2. Kies uit jouw 20 waarden de 10 waarden die jou het meeste aanspreken. Je kunt eventueel eerst nog je 20 

waarden sorteren in groepjes met vergelijkbare waarden. Een voorbeeld van zo’n groepje is: Orde, Discipline, 

Perfectie en Regelmaat. Voor je lijst van 10 kies je uit elk groepje kies je dan één of twee waarden die het 

groepje vertegenwoordigen. 

3. Kies tot sluit uit jouw 10 waarden de 5 die je daarvan het meeste aanspreken. Moeilijk? Vast! Maar wees een 

beetje streng voor jezelf. Maak keuzes. 

EN DAN? 

Met de 5 waarden die jou het meest aanspreken kun je aan de slag met de oefeningen op de volgende pagina’s. 
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JOUW 10 WAARDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUW 20 WAARDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUW 5 WAARDEN 

 

 

 

 

 

HEB JE VIJF WAARDEN GEKOZEN? 

GEFELICITEERD! 

Je hebt nu inzicht in de vijf waarden die voor jou het belangrijkste 

zijn. Jouw houding en gedrag worden mede gestuurd door deze 

waarden. En daarmee hebben ze ook effect op jouw omgang met 

anderen. 

EN NU? 

Met deze vijf waarden kun je aan de slag met de oefeningen op de 

volgende pagina’s. De oefeningen helpen je om nog duidelijker te 

maken hoe deze waarden zich uiten in jouw dagelijks leven. 

Er zijn drie individuele oefeningen. Denk vrij en beantwoordt de 

vragen naar eigen inzicht. Er bestaan geen goede of foute 

antwoorden. 

Er zijn drie oefeningen die je samen met iemand anders kunt doen. 

Ook hier geldt: goed of fout bestaat niet. Hou het leuk, luchtig en blijf 

lachen 
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OEFENING 1: WAT DOE EN ZEG JIJ? 

Omschrijf voor elk van jouw 5 waarden welk gedrag 

daar bij hoort. Wat doe en zeg jij, waaruit blijkt dat jij 

deze waarden uitdraagt? 

 

Waarde:        

Ik doe en zeg dingen als: 

 

 

 

 

Waarde:        

Ik doe en zeg dingen als: 

 

 

 

 

Waarde:        

Ik doe en zeg dingen als: 

 

 

 

 

Waarde:        

Ik doe en zeg dingen als: 

 

 

 

 

Waarde:        

Ik doe en zeg dingen als: 

 

 

OEFENING 2: TOP 5 

Maak jouw persoonlijke Top 5. Zet jouw 5 waarden op 

volgorde van belangrijkheid. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Omschrijf in enkele woorden hoe je tot deze Top 5 bent 

gekomen. Welke overwegingen heb je gedaan? 

 

OEFENING 3: TWEE UITERSTEN 

Omschrijf hoe jij de wereld en de mensen om je heen 

beleeft als ‘alles’ klopt met jouw waarden. Wat zie je 

dan? Wat voel je dan? Wat doen en zeggen de mensen 

om je heen? 

 

 

 

Omschrijf hoe jij de wereld en de mensen om je heen 

beleeft als ‘niks’ klopt met jouw waarden. Wat zie je 

dan? Wat voel je dan? Wat doen en zeggen de mensen 

om je heen? 

 

 

individuele oefeningen 
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oefeningen samen met iemand anders 

OEFENING 4: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN 

Deel je vijf waarden met elkaar. En bespreek 

vervolgens met elkaar: 

De overeenkomsten tussen jullie vijf waarden. 

 

 

 

De verschillen tussen jullie vijf waarden. 

Laat iemand uit jouw omgeving ook zijn/haar vijf waarden achterhalen. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn op school 

(klasgenoot, leerkracht), op je werk (collega, leidinggevende, hele team) of thuis (partner, ouders/verzorgers, broer 

of zus). Het helpt als hij/zij ook de individuele oefeningen doet, voordat jullie samen gaan oefenen.  

OEFENING 5: WAT ZIE JE BIJ ELKAAR? 

Deel je vijf waarden met elkaar. En bespreek 

vervolgens met elkaar: 

De mate waarin jullie de vijf waarden terugzien in 

elkaars houding en gedrag. Wat doet of zegt de ander, 

waaruit deze waarden blijken? Benoem vooral gedrag 

dat je wél ziet bij de ander en dat je graag nog méér 

zou willen zien. Blijf positief. 

Let op! 

Denk bij deze oefening aan de regels van feedback. 

Benoem het gedrag van de ander, redeneer vanuit 

jezelf (jouw beleving van de ander). En als je feedback 

ontvangt: beschouw het als een cadeautje en zeg ‘Dank 

je wel’. Bepaal vervolgens zelf wat je eventueel met die 

feedback gaat doen. 

OEFENING 6: ADVOCAAT VAN DE DUIVEL 

Dit is een soort rollenspel. Jij deelt in maximaal 1 minuut steeds één van jouw vijf waarden. Je vertelt je partner: 

• welke waarde het is, 

• waarom die waarde voor jou belangrijk  is, 

• wat jij zegt en doet waaruit blijkt dat jij deze waarde uitdraagt. 

Je partner mag vervolgens advocaat van de duivel spelen. Hij/zij mag op allerlei manieren jouw waarde ‘aanvallen’. 

Hij/zij kan bijvoorbeeld een tegengestelde waarde noemen en uitleggen waarom die belangrijker zou zijn dan jouw 

waarde. Of allerlei (redelijke of onredelijke) argumenten tegen jouw waarde opperen. 

Doe dit voor een afgesproken tijd, bijvoorbeeld 1 minuut. Verwerk wat je gehoord hebt en kom met een passende 

reactie. Gebruik daarbij de ‘ik-vorm’.  

Doe dit voor elk van jouw vijf waarden. En wissel daarna van rol. 

Let op! 

Zie deze oefening als een spel. Hou het licht, luchtig en blijf lachen. 

Deze oefening is bedoeld om je helpen ontdekken wat er met jou gebeurt als je waarden onder druk worden gezet 

door iemand anders. Het is een vorm van ‘sparren’, waarmee je vaardigheden als argumenteren, reflecteren, 

luisteren en grenzen stellen op een veilige manier kunt oefenen. 

Let ook op hoe je deze oefening fysiek beleeft. Welke signalen geeft je lijf op het moment dat jouw waarden onder 

druk worden gezet? Deze signalen krijg je in je dagelijks leven ook. Met deze oefening leer je die signalen te 

herkennen. 


