
© Copyright 2023 CareerPoint - All Rights Reserved  https://careerpoint.be  
 

Waarden en normen 
Normen en waarden zijn woorden die vaak door elkaar gebruikt worden. Hoewel ze veel met 

elkaar te maken hebben, zijn het toch twee verschillende begrippen. 

 

Waarden zijn algemene, abstracte en onuitgesproken richtlijnen van wat we als goed of juist 

beschouwen. Het zijn overtuigingen die mensen hebben, of zaken die mensen belangrijk 

vinden om na te streven. 

 

Uit een bepaalde waarde kunnen meerdere normen worden afgeleid. Normen zijn meer 

concrete gedragsregels die aangeven hoe we ons in een bepaalde situatie moeten gedragen. 

Normen zijn er om het samenleven in groep te vergemakkelijken. Ze zorgen er namelijk voor 

dat we weten wat we van anderen kunnen verwachten en er grenzen gesteld worden aan wat 

kan en wat niet kan. Ze kunnen erg verschillend zijn, afhankelijk van de omgeving. Zo zullen 

de normen op school bijvoorbeeld sterk verschillen van de normen bij de jeugdbeweging. Ook 

zijn normen geen algemeen vaststaande regels voor iedereen maar kunnen ze verschillen 

afhankelijk van de culturele/religieuze achtergrond van een persoon. 

 

Er zijn talloze voorbeelden van waarden en normen. Hieronder worden er enkele opgesomd.  

 

Voorbeelden van waarden: 

1. Geduld 

2. Vriendelijkheid 

3. Beleefdheid 

4. Respect 

5. Eerlijkheid 

6. Behulpzaamheid  

7. Verdraagzaamheid 

8. Zelfbeheersing 

9. Loyaliteit 

10. Vertrouwelijkheid  

11. Betrouwbaarheid  

12. Gehoorzaamheid  

13. Vrijheid 

14. Gelijkwaardigheid 

15. Geluk  

16. Gezondheid 

17. Veiligheid 

18. Religie/geloof  

19. Rechtvaardigheid 

20. Authenticiteit  

21. Creativiteit  

22. Vrijgevigheid  

23. Liefde  

24. Stiptheid 

25. Transparantie  

26. Verantwoordelijkheid  

27. Verbondenheid  

28. Orde en netheid 

29. Individualisme  

30. Nederigheid 
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31. Nieuwsgierigheid 

32. Vreugde 

33. Ordelijkheid  

34. … 

 

Voorbeelden van normen: 

1. Als de lift opengaat, wacht je even totdat iedereen eruit gestapt is alvorens zelf binnen 

te gaan. 

• Mogelijke waarde(n): geduld, respect, beleefdheid… 

2. Als je aan je vader beloofd hebt om hem te helpen met de woonkamer te schilderen, 

dan kom je die belofte na. 

• Mogelijke waarde(n): loyaliteit, behulpzaamheid… 

3. Als de leerkracht je vraagt om de stoelen op de banken te zetten na de les, dan doe je 

dat. 

• Mogelijke waarde(n): gehoorzaamheid, ordelijkheid… 

4. Als je een afspraak maakt, zorg je dat je op tijd bent. 

• Mogelijke waarde(n): stiptheid, respect… 

5. Je zegt “dankjewel” wanneer je een cadeau krijgt voor je verjaardag. 

• Mogelijke waarde(n): beleefdheid, vriendelijkheid… 

6. Je eet niet elke dag fastfood. 

• Mogelijke waarde(n): gezondheid 

7. Als iemand onrecht wordt aangedaan, zeg je daar wat van. 

• Mogelijke waarde(n): rechtvaardigheid 

8. Als iemand je een geheim vertelt, vertel je dat niet door. 

• Mogelijke waarde(n): vertrouwelijkheid 

9. Kleren die mij niet meer passen geef ik weg aan mensen die het niet zo breed hebben.  

• Mogelijke waarde(n): behulpzaamheid, vrijgevigheid, medeleven… 

10. Ik hou van mijn partner en we blijven bij elkaar tot de dood ons scheidt. 

• Mogelijke waarde(n): liefde, verbondenheid, loyaliteit… 

11. Als ik iemand help met iets dan pronk ik daar niet graag mee. 

• Mogelijke waarde(n): nederigheid, behulpzaamheid… 
12. Als iemand mij de weg vraagt dan help ik hem/haar graag verder. 

• Mogelijke waarde(n): vriendelijkheid, behulpzaamheid… 
13. Als ik rijd dan draag ik altijd een gordel. 

• Mogelijke waarde(n): veiligheid 
14. In relatie tot iemand doe ik mij niet anders voor. 

• Mogelijke waarde(n): authenticiteit 
15. … 


