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Bijlage MeMosnaQ 1: Waarden & normenspel 

 

Meer informatie 

Het Waarden- en Normenspel bestaat uit 140 kaarten, 

verdeeld over 3 groepen: 

 Waarden - Centrale vraag: Wat is voor mij als 

persoon of voor ons als organisatie richtinggevend 

voor ons handelen? Bijvoorbeeld: rechtvaardigheid, 

integriteit, duurzaamheid en solidariteit. 

 Thema's - Geven terreinen weer waarop waarden 

concreet tot uitdrukking kunnen worden gebracht. 

Voorbeelden: leidinggeven, opvoeding, media en politiek. 

 Normen - Kernvraag hierbij: Welke gedragsregels zijn gewenst of ongewenst in groepen? 

Voorbeelden van groepsnormen: 'je moet jezelf zien te redden' en 'je mag fouten maken'. 

Met bovenstaande groepen kaarten kan men zowel afzonderlijk als in combinatie spelen. 

Toepassingsmogelijkheden 

 Bewustwording van eigen waarden en normen 

 Samenwerken in teams 

 Discussie over organisatiewaarden 

 Bespreken en veranderen van groepsnormen 

 Loopbaanplanning en coaching 

Bij het spel vind je spelregels voor vier spelvormen. Je kunt deze hier bekijken. 

Handleiding Waarden- en Normenspel 

Als je graag een compleet overzicht heeft van de mogelijkheden van het spel of het spel in 

groepen of teams wilt gebruiken, is het raadzaam ook de Handleiding Waarden- en Normenspel 
aan te schaffen. 

Wil je met enige regelmaat tips ontvangen in het werken met onze spellen, volg ons dan via onze 

nieuwe Facebook pagina. 

Specificaties 

 Doosje met 140 kaarten en spelregels voor vier spelvormen 

 Auteurs: Peter Gerrickens, Marijke Verstege en Zjev van Dun 

 Prijs: € 32,95 (incl. 21 % BTW) 

 ISBN: 97890 74123 082 

 Waarden- en Normenspel is een gedeponeerd handelsmerk 

  

https://www.kwaliteitenspel.nl/images/HIKASHOP/img/doosjewaardenennormenspel_1257522347.jpg
https://www.kwaliteitenspel.nl/images/HIKASHOP/Spelregels_pdf/Speelwijze-Waarden--en-Normenspel-8-2017.pdf
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/spellen-en-handleidingen/product/21-handleiding-waarden-en-normenspel
https://www.facebook.com/Kwaliteitenspelnl-2035790743368946/
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Speluitleg: organisatiewaarden 

 

Doel 

Het met elkaar eens worden over de belangrijkste waarden van de organisatie. 

Randvoorwaarden 

1. De deelnemers werken bij dezelfde organisatie. 

2. Aantal deelnemers: 3 - 10. 

3. Nodig: de kaarten ‘waarden’ 1 t/m 58 en de blanco kaart; pen en papier. 

4. Speelduur: 45 - 75 min. 

Werkwijze 

1. Leg de kaarten open op tafel. Geef voor jezelf antwoord op de vraag: Welke van de 

waarden die op tafel liggen vind ik belangrijk binnen onze organisatie? Schrijf er zes op 

een lijstje én geef de volgorde van belangrijkheid aan. 

2. Ieder ontvangt een aantal post-it blaadjes. Deze blaadjes worden op de gekozen kaarten 

met waarden geplakt. Schrijf op elk blaadje je voornaam en daarachter de rangorde van 

de betreffende waarde op je lijstje. Als iemand anders al een kaartje op een bepaalde 

waarde heeft geplakt, schrijf dan daaronder je voornaam en je rangorde. Verwijder de 

kaarten waar geen post-it op is geplakt. 

3. Nu volgt een discussie over de gekozen waarden. De bedoeling is om het door middel 

van een inhoudelijke gesprek met elkaar eens te worden over een lijst van acht waarden 

die jullie belangrijk vinden voor de organisatie. 

4. Bekijk het resultaat en bespreek samen de volgende vragen: 

a. Zijn er waarden die met elkaar samenhangen? Zo ja, welke? Een vorm van 

samenhang is dat de ene waarde in dienst staat van de andere. 

b. Zijn er waarden die met elkaar kunnen botsen? Zo ja, welke? Geef indien 

mogelijk een voorbeeld van een situatie waarin dat is gebeurd of zou kunnen 

gebeuren. Speelwijze Waarden- en Normenspel 4 

5. Als afronding geeft ieder een antwoord op de vraag: Welke waarde uit de uiteindelijke 

lijst vind je gemakkelijk om goed toe te passen en bij welke vind je dat lastig? Waarom? 

Opmerking 

Je kunt deze spelvorm ook spelen met je team als invalshoek. 

 

TIP Zowel het spel als de handleiding kan je uitlenen bij Opgroeien in Brussel, via je 

regionale ondersteuner.  

 

 



 

 

v 

6 

v 

6 

 

 

 

Referentielijst 

Gerrickens, P., Verstege, M., & van Dun, Z. (2003). Speelwijze waarden- en normenspel. 
Geraadpleegd op 27 november 2018 via 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/waarden-en-

normenspel#spelregels  

Gerrickens, P., Verstege, M., & van Dun, Z. (2003). Afbeelding 1: Waarden- en normenspel. 
Geraadpleegd op 27 november 2018 via 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/waarden-en-

normenspel#spelregels 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/waarden-en-normenspel#spelregels
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/waarden-en-normenspel#spelregels
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/waarden-en-normenspel#spelregels
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/waarden-en-normenspel#spelregels

