
Praat vanuit je waarden 
 
 
Aan alle keuzes die je als professional op een dag maakt, bewust of onbewust, liggen 
waarden ten grondslag. Waarden zijn de idealen en overtuigingen van een persoon. 
Waarden geven richting, doel, zin en passie. In het contact met mensen, of bij de uitvoering 
van werkzaamheden, zouden jouw waarden voor anderen zichtbaar en herkenbaar moeten 
zijn. De vraag is of dat inderdaad zo is en of dat dat optimaler zou kunnen, waardoor je 
effectiever je professionele doelen kan behalen. Simon Sinek geeft in zijn TED Talk ‘The 
Golden Cirkel’ handvatten om meer impact te maken door te praten vanuit je waarden.   
 
Waarden zijn heel “persoonlijk”, want wat de één belangrijk of goed vindt, vindt de ander 
misschien niet belangrijk of niet goed. Wat typeert jou? 
 
 
Opdracht 
Omcirkel in onderstaande lijst die waarden die aangeven wat jij écht belangrijk vindt in het 
leven. Het gaat hierbij om waarden die je al hebt, die je van binnenuit voelt. Dus niet om 
waarden die je eigenlijk graag zou willen hebben, of die nu eenmaal passen bij je werk.  
Scherp het dan aan tot maximaal 6 kernwaarden die altijd voor jou gelden. Zorg ervoor dat 
elke waarde zich van de andere 5 onderscheidt. Schrijf deze op in de tabel en geef aan wat 
deze woorden voor jou betekenen en hoe je deze waarden zichtbaarder kan maken voor je 
stakeholders.  
 
Uiteraard is deze lijst niet uitputtend, voeg gerust waarden toe die niet in deze lijst staan. 
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Persoonlijk Pionierschap Directheid Productief 



 
 

 Mijn waarde 
 

Wat betekent deze waarde voor mij en hoe kan ik 
deze zichtbaarder maken? 
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