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Nodig: een pen en kaartjes, memobriefjes. 

• Kruis alle waarden van de onderstaande waardenlijst aan die jou aanspreken. Schrijf deze waarden 
vervolgens op een apart memobriefje. (Als je zelf nog andere waarden weet die voor jou belangrijk zijn 
zet je deze ook op een memobriefje.) 

 
Als je deze oefening gaat doen zal je ontdekken dat het best moeilijk is om te kiezen. Hier bij wat 
ondersteunende vragen: 

• Wat betekent deze waarde voor mij? 
• Wat vind ik voor mijzelf belangrijk? 
• Waar sta ik voor? 
• Welke waarde kan ik niet uit mijn leven wegdenken? 

 
• Leg de kaartjes met de kernwaarden in 3 rijen: onbelangrijk, enigszins belangrijk en heel belangrijk. 

Spreek de kernwaarde hardop uit en voel wat het uitspreken van deze waarde met je doet. Beslis dan in 
welk rijtje deze waarde past. 

• Selecteer van het rijtje “zeer belangrijk” maximaal 10 kernwaarden. Het kan zijn dat twee waarden voor 
jou bij elkaar horen. Leg deze dan bij elkaar. 

• Geef deze 10 waarden een cijfer; hoe belangrijk is deze op dit moment voor je? 
• Schrijf deze 10 waarden onder elkaar op een los blad op volgorde van belangrijkheid; de belangrijkste 

waarde staat bovenaan. 
• Kleur voor elke waarde uit jouw top 10 het cirkeldiagram in; hoe tevreden ben jij over jou je naar deze 

waarde leeft in het dagelijks leven. 

  voorbeeld 
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Vervolg: 
 
• Selecteer van deze 10 weer 5 kernwaarden.  
• Omschrijf van deze overgebleven kernwaarden wat ze voor jou persoonlijk betekenen. Wat is de 

meerwaarde ervan in jouw leven?  
• Wat betekent deze waarde voor jou? 
• Wat betekent het voor jou om naar deze waarde te leven? 
• Wat betekent het voor jouw omgeving als je naar deze waarde leeft? 
• Hoe zal je leven eruit zien als je je keuzes op grond van deze kernwaarde baseert? 
• Welke positieve invloed heeft deze waarde op jouzelf? 
• Wat is de negatieve keerzijde van deze waarde? Hoe kun je hier je balans in vinden? 
• Als je met een score van 1 tot 10 (10 is de hoogste score) naar deze waarde zou leven, hoe 

zou dat er uit zien? 
• En hoe ziet dat eruit als je een 1 scoort (laagste score)? 
• Hoe scoor je op dit moment en hoe kom je aan die score? 
• Ben je tevreden met dit cijfer?  
• Waar wil je een verbetering in zien in persoonlijk leven / werk? 
• Hoe kun jij dit zelf beïnvloeden om hier meer naar te leven? 
• Welke stappen kun je zetten om meer naar een belangrijke waarde te leven? 
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