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DE LANTAARN
KRIJG ZICHT OP JOUW WAARDEN

Een lantaarn helpt je om in het donker je weg te vinden. Zo is het ook met je waarden. Je persoonlijke waarden belichten 
het pad dat voor jou is weggelegd, ze geven richting aan het leven en geven aan waar je naartoe wilt. Je voelt je het sterkst 
en het meest voldaan wanneer je je waarden volgt. Een waarde wordt omschreven als een manier van zijn of leven dat 
centraal staat in wie jij bent. 

Op de volgende pagina vindt je een lijst aan waarden. Omcirkel de waarden waar je het meest mee hebt. Kies maximaal 
2 of 3 waarden die het meest belangrijk en essentieel voor jou zijn. Wees creatief en laat je niet beperken door de opge-
geven lijst. Voeg gerust waarden toe als ze niet op de lijst staan. Probeer als het lukt om je selectie terug te brengen naar 
1 kernwaarde.

Vragen die kunnen helpen bij het komen tot de kern:

• Welke waarde loopt als rode draad door mijn leven?
• Welke waarde is de kern tot wie ik ben?
• Zonder welke waarde ben ik niet mijn ware zelf?
• Wat brengt deze waarde mij?
• Wat zou er missen als deze waarde geen grote rol in mijn leven zou spelen?
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DE LANTAARN
WAARDEN LIJST

Acceptatie Groei Respect

Meesterschap Ambitie Autoriteit

Betrouwbaarheid Vriendschap Harmonie

Privacy Waardering Verantwoordelijkheid

Avontuur Vreugde Autonomie

Productiviteit Erkenning Gezondheid

Altruïsme Authenticiteit Resultaten

Anderen helpen Zelfexpressie Leiderschap

Risico nemen Samenwerking Succes

Schoonheid Macht Leren

Eerlijkheid Toewijding Creativiteit

Romantiek Intuïtie Liefde

Humor Gemeenschap Team work

Routine Mededogen Gelijkheid

Uitdaging Rechtvaardigheid Trouw

Verbeelding Spiritualiteit Tolerantie

Veiligheid Concurrentie Uitmunten

Keuzevrijheid Vriendelijkheid Opwinding

Onafhankelijkheid Status Natuur

Reizen Passie Wijsheid

Eerlijkheid Winnen Verbondenheid

Vertrouwen Beroemd zijn Amusement

Geloof Vrede Tevredenheid

Innerlijke Harmonie Intellect Bijdragen

Bloei Eenvoud Zekerheid

Commitment Plezier Spontaan

Dapper Dankbaarheid Speelsheid

Vrijheid Geluk Balans
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DE LANTAARN
DE METAFOOR

Vul de vragen in en verzamel alles uiteindelijk in de figuur op de laatste pagina.

DE VLAM
Wat zijn de 1-2 waarden die je de weg wijzen als je het moeilijk hebt of het gevoel hebt in het donker te staan?

De waarden die me helpen de weg te vinden zijn:

Elke waarde kan voor iedereen wat anders betekenen. Wat omvat deze waarde voor jou?
Deze waarde betekent voor mij:

Sta even stil bij wat deze waarde je eigenlijk oplevert. Op welke manier verrijkt deze waarde jou en je leven?
Deze waarde geeft mij:

Zonder deze waarde zou ik dit missen:

BESCHERMING
Elke lantaarn heeft iets om de vlam heen om deze te beschermen. Wat zijn specifieke gedragingen en activiteiten die jouw 
waarden beschermen en ondersteunen?

Het gedrag dat mijn waarden voedt of beschermt is:

Welke mensen zorgen ervoor dat je dichter bij je waarden komt of het makkelijker is om verbinding te voelen met je 
waarden? De mensen die mij helpen contact te houden met mijn waarden zijn:
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HET HANDVAT
Waaraan merk jij dat je bij je waarden vandaan bent gelopen?

Het wil wel eens gebeuren dat we het moeilijk hebben of ons zo overweldigd voelen dat we de lantaarn neerzetten en 
er vandaan lopen. We dragen al zo veel. Maar zonder het licht van de lantaarn (de helderheid van onze waarden) wordt 
het al snel heel donker. 

Ik weet dat ik mijn waarden uit het oog ben verloren als ik:

STRALENDE VLAM
Waaraan merk je dat je de lantaarn bij je draagt en dus in contact staat met jouw waarden?

Wanneer voel je je sterk verbonden met je waarden? Hoe voel je je dan?

Wanneer was de laatste keer dat je het contact met je waarden heel sterk voelde? Omcirkel wat van toepassing is:

Een dag / week / meerdere weken / maand / langer geleden

Omschrijf wat je toen deed:

DEZE WEEK

Wat kun je deze week doen om je lantaarn weer op te zoeken en dus het contact met je waarden weer op te pakken?
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BESCHERMING

HET HANDVAT

Signalen dat ik het contact met 

mijn waarden ben verloren

Het gedrag en de mensen die 

mijn vlam beschermen zodat 

deze kan blijven branden

HET LICHT

Dit was een moment waarop ik in lijn met mijn waarden was:

DE VLAM

Mijn waarden

DE LANTAARN
JOUW LANTAARN


