
 
 
 
WAT ZIJN JOUW PERSOONLIJKE WAARDEN? 
 
Vul je eerste spontane idee met betrekking tot je waarden hier in: 
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‘Als je niet weet wat belangrijk is voor iemand, wat weet je dan eigenlijk?’ 
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Waarden zijn een essentieel onderdeel van 
elk facet van je leven. Deze toolbox biedt een 
werkinstrument om die levensfacetten visueel 
te presenteren: sociale relaties, intieme 
relaties, fi nanciële situatie, gezondheid 
en welzijn, loopbaan en prestaties, fysieke 
omgeving, persoonlijke ontwikkeling en 
plezier en ontspanning. 

Pas als je je bewust bent van je waarden in 
een levensfacet, kun je bewuste keuzes maken 
in dat specifi eke facet. Het samenspel van je 
waarden bepaalt je gedachten, overtuigingen 
en ideeën. Die bepalen samen dan weer jouw 
beeld van de realiteit en zullen ook je levens-
en werkkeuzes richting geven. 

In dit boekje vind je de nodige achtergrond en 
tal van praktische opdrachten die je toelaten 
om je waarden te ontdekken en te benoemen. 
Zo kun je je keuzes bewuster bepalen en 
verval je niet in niet kiezen. Een duidelijk 
waardenbeeld ondersteunt je bovendien in je 
relaties en helpt je om begrip te hebben voor 
de verschillen tussen jouw keuzes en die van 
een ander. Zo bouw je mee aan het oplossen 
van vele confl icten.

Ben je klaar om je persoonlijke waarden 
te leren kennen, je eigen waarden met 
anderen te bespreken en zonder oordeel 
de waarden van anderen te achterhalen? 
Ben je bereid je te laten verrassen door het 
waardenbeeld van anderen? Dan haal je 
zonder twijfel veel energie en helderheid uit 
de ontdekkingstochten in dit boekje.
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