
Kernwaarden
Deze week wil ik je herinneren aan jouw bloei en groei, de basis en een richting gever

in je leven – je kernwaarden. Naast de normen van de samenleving en cultuur
waarin we leven, hebben wij allemaal onze eigen waarden. Er zijn heel veel

waarden, maar uiteindelijk zijn er maar een klein aantal die het belangrijkste kompas
voor onszelf vormt. Kernwaarden zijn zulke fundamentele waarden in onszelf,
dat als we er niet naar leven, in feite steeds in strijd zijn met onze eigen

aard, wie we diep van binnen als mens zijn.

 

Ergens in 2013, tijdens een coaching-sessie, mocht ik ‘spelen’ met een pak kaarten met
kernwaarden erop. Toen dacht ik: ‘goh, nooit eigenlijk bewust over nagedacht…’

Ik ging dus denken. Maar dat bleek niet de bedoeling... Als het goed is hoeven
we daar niet over na te denken, omdat het iets is wat bij ons hoort. 

 

Waarden kunnen variëren in de loop van tijd, en soms kan een bepaalde waarde prominenter
in ons leven zichtbaar zijn, maar meestal blijven de belangrijkste kernwaarden onveranderd,

omdat ze een deel van ons vormen. 

Waarden geven ons richting, functioneren als een (on)bewuste kompas als we keuzes
maken, richting bepalen, doelen stellen en hoe we iedere dag ons verhouden tot
onszelf, mensen om ons heen en in de communicatie naar de wereld buiten ons. 

 

In de bijlage van deze mail vind je een lijst van (kern)waarden. Ik nodig je uit om
ermee te spelen en vanuit nieuwsgierigheid (en herkenning) je eigen waarden

verzamelen. Je kunt bijvoorbeeld eerst tien kiezen die je als eerste opvallen, en daaruit steeds verder
filteren: welke 6, 5 of 3 blijven als langste over? Dat zijn jouw kernwaarden. 

 

De volgende vraag is, of jouw waarden tot uiting komen in je dagelijkse leven, de dingen die
je onderneemt, het werk wat je doet, je communicatie, je relaties, je doelen, keuzes en

de richting in je leven? Met andere woorden: leef jij je kernwaarden? Ben je
trouw aan jezelf, aan wie je écht bent? Ik weet het, het biedt stof tot

nadenken. Maar als we toch maar één leven hebben en geen negen zoals de katten,

dan is het goed om af en toe erbij stil te staan: waar sta je nu, wat is je
kompas en in welke richting ben je aan het bewegen? 

 Hoe kan jouw kompas je helpen om het juiste pad te vinden - en meer worden wie nu al bent?
 

Succes, en veel plezier met het ontdekken van je kernwaarden!
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GEHOORZAAMHEID 

ONDERNEMEND 

TROUW 
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