Ken jij jouw kernwaarden? Het kennen van jouw belangrijkste waarden kan
enorm veel voor je betekenen. Zo kan het je helpen om gemakkelijker keuzes te
maken, te ontdekken waar je ware passie ligt, te onderzoeken waarom dat ene
levensgebied minder lekker loopt en vooral wat je kunt doen om er een positieve
wending aan te geven.

Wat zijn kernwaarden?
Kernwaarden zijn diep verankerde waarden, drijfveren en overtuigingen die de
manier waarop je in het leven staat, jouw beeld en oordeel over jezelf, anderen
en de wereld bepalen en je handelen sturen. Het zegt iets over wat werkelijk
belangrijk voor je is.
In tegenstelling tot jouw kwaliteiten die vooral iets zeggen over waar je goed in
bent, zeggen je kernwaarden iets over waarom je bepaalde keuzes maakt en
dingen doet.
Niet iedereen heeft zijn of haar kernwaarden glashelder. Van veel kernwaarden
zijn we ons niet eens bewust omdat het zulke basale levensovertuigingen zijn
geworden. Ondanks dat sommige van onze kernwaarden onbewust bestaan,
sturen ze wel onze blik op de wereld, ons denken en ons handelen.
Wat heb je eraan?
Het helder hebben van je kernwaarden kan je helpen om te ontdekken waarom
je je wel of niet prettig voelt in een bepaalde situatie, omgeving of over een
bepaald levensgebied. Het kan je helpen te ontdekken welke van jouw
kernwaarden onvoldoende of niet aanwezig zijn. Dat geeft dan weer richting aan
wat er dus nodig is en in welke hoek er mogelijk oplossingen te vinden zijn.
Ook kan het je helpen om focus te houden op wat belangrijk voor je is en de
keuzes in je leven en de acties die je neemt zoveel mogelijk aan te laten sluiten
bij jouw kernwaarden.
Als jouw kernwaarde niet of te weinig aanwezig zijn loop je leeg.
Zo kun je bij de keuze voor een andere baan bijvoorbeeld onderzoeken in welke
functies die je ambieert of vacatures die je bekijkt, de meeste van jouw
kernwaarden vertegenwoordigd zijn. Grote kans dat je daarin dan ook het beste
tot je recht zult komen en je je het prettigste zult voelen.
Verder kunnen de belangrijkste kernwaarden samen je iets vertellen over waar
jouw passie ligt, die plek waar al het goede voor je samenkomt. Wat het is waar
je én blij van wordt, én goed in bent, én waar je iets mee kunt bereiken wat je
voldoening geeft.
Met het volgende stappenplan kun je jouw kernwaarden en
kernwaardenperspectief bepalen. Je kunt dat doen voor je totale leven, maar
b.v. ook voor specifieke levensgebieden zoals je liefdesleven, je werk, je
vriendschappen etc.
Realiseer je daarbij dat je kernwaarden in de loop van de tijd wat kunnen
veranderen, afhankelijk van jouw ontwikkeling en de levensfase waar je je in
bevindt. Herhaal de oefening daarom ook gerust van tijd tot tijd.

Stappenplan kernwaardenonderzoek:
1. Beantwoord als eerste de volgende vragen:
Onderstaande vragen helpen je om de juiste focus te krijgen.
•

Wat deed ik als kind graag? Wat vond ik daar precies leuk aan? Waarom vond ik
dat leuk?

•

Wat wilde ik als kind later worden? Waarom leek me dat leuk?

•

Waar ben ik goed in? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn positieve
eigenschappen? Waar krijg ik complimenten over?

•

En wat is daar zo fijn, waardevol, prettig aan om te doen of kunnen? Wat ervaar
ik daardoor?

•

Welke situaties geven me een gevoel van diepe voldoening? Waar zit `m dat
precies in?

•

Wat voor soort situaties geven me het gevoel dat ik echt leef? Wat in die
situaties zorgt daar voor?

•

Waar droom ik stiekem van en durf ik nog niet te doen of realiseren?

•

Wat wil ik later ooit nog doen, ervaren, realiseren als er geen belemmeringen
zouden zijn?

•

Wat lijkt me daar zo leuk of fijn aan? Waar zit `m dat precies in? Wat zou ik dan
uiteindelijk ervaren als ik dat bereikt had of zou doen?
2. Kies jouw kernwaarden
Kies vervolgens uit de lijst met kernwaarden jouw belangrijkste kernwaarden.
Probeer dit te minimaliseren tot maximaal 7 kernwaarden. Als dit lastig voor je is
kun je ook kijken welke waarden synoniemen van elkaar zijn of op elkaar lijken.
Kies dan welke daarvan echt bij jou hoort.
Vragen die je jezelf kunt stellen bij het doorlezen van de waardenlijst zijn:

•

Wat vind ik voor mezelf, in het leven echt belangrijk?

•

Waar sta ik voor?

•

Wat kenmerkt mij?

•

Welke waarde kan ik echt niet meer uit mijn leven wegdenken?

•

Waar wil ik dat het in mijn leven om draait?

•

Waar verlang ik naar en wat wil ik meer in mijn leven ervaren?
Schrijf alle waarden dan afzonderlijk op een papiertje of geeltje.
3. Bepaal jouw waardenperspectief
Leg nu de eerste 2 kernwaarden neer en vergelijk ze met elkaar. Als je moest
kiezen tussen deze 2, welke is dan het allerbelangrijkste? Die leg je links en de
andere rechts naast elkaar neer.

Pak dan de volgende kernwaarde en vergelijk die met de andere 2. Leg de
nieuwe waarde op de juiste plek van belangrijkheid. Ga zo door totdat je ze
allemaal op volgorde van belangrijkheid hebt liggen.
Terwijl je ze rangschikt bepaal je ook of een waarde eigenlijk bij een andere
waarde hoort die je al hebt neergelegd of dat die eruit voortkomt. Zo kun je
bijvoorbeeld vinden dat liefde en compassie bij elkaar horen en dat compassie uit
liefde voortkomt. Je legt dan liefde bovenaan en compassie daaronder. Het is een
onderdeel van liefde.
Mijn ervaring tot nu toe is dat de meeste mensen uiteindelijk tussen de 5 en 7
groepjes van geclusterde kernwaarden over houden. De kernwaarden die
overblijven zijn jouw belangrijkste kernwaarden en vormen jouw
waardenperspectief.
4. Stel jezelf nu per kernwaarde de volgende vragen:
•

Wat betekent deze waarde voor me?

•

Waar herken ik deze waarde in mijn leven?

•

Wat betekent het voor me om naar deze waarde te leven?

•

Wat betekent het voor mijn omgeving dat/als ik naar deze waarde leef?

•

Hoe zal mijn leven eruit zien als ik mijn keuzes op grond van deze kernwaarde
baseer?

•

Welke positieve invloed heeft deze waarde op mezelf?

•

Wat is de negatieve keerzijde van deze waarde als ik er teveel naar zou leven?

•

Hoe kan ik hier mijn balans in vinden?

•

Als ik met een score van 10 naar deze waarde zou leven, hoe zou dat er dan uit
zien?

•

En als ik met een score van 1 hiernaar zou leven?

•

Hoe scoor ik op dit moment en hoe kom ik aan die score?

•

Ben ik tevreden met dit cijfer?

•

Zo niet, wat kan ik doen om het cijfer met 1 te verhogen en hier meer naar te
leven?

•

Welke conclusies kan ik uit mijn totale waardenperspectief trekken voor mezelf?
Wat zegt dit over mij?
Ik hoop dat het jou op dit punt aanbeland, net als de meeste van mijn cliënten
als we dit onderzoek samen doen, al erg veel inzichten en aha-momenten
opgeleverd heeft. Ook kan het voor veel zelfvertrouwen zorgen als je ontdekt
hebt dat je al behoorlijk goed naar je kernwaarden leeft en daarin op de goede
weg zit. Alleen dat al maakt dit onderzoek erg waardevol.
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