
Waarden bepalen

Om een goede basis te leggen voor onze conceptfase is het belangrijk om de waarden van een 
sollicitant en van een uitzendbureau vast te leggen. Hierdoor heb je een solide basis waarin je altijd 
terug kan grijpen bij het ontwerpen van een concept.
Tevens kun je deze waarden als basis van je eigen concept neer zetten. Want een goed concept 
begint bij de waarden die erachter zitten.

Onderzoeks methode
Om de waarden te kunnen bepalen heb ik eerst wat onderzoek gedaan naar de waarden in het 
algemeen. Ik heb de ‘Schwartz waarden’ erbij gepakt en uitgezocht hoe je deze kan toepassen op 
onze verrichtte onderzoek.
Op act-approach.nl heb ik een fijne uitleg gevonden waarin wordt verteld over het model van Sch-
wartz en welke dimensies en typen hierbij horen. 
Met deze uitleg in mijn achterhoofd heb ik onze onderzoeken doorgespit en met post-its bij ge-
schreven welke dimensies en typen erbij hoorden. Hierna kon ik uit het schema van Schwartz de 
waarden halen. 

Onderzoeks resultaten
Ik heb de resultaten verdeeld in twee groepen: Waarden van een sollicitant en waarden van een 
uitzendbureau. 
Het bepalen van de waarden heb ik vervolgens drie stappen uitgevoerd: de dimensie bepalen, het 
waardetype bepalen en de waarden daarbij uit het Schwartz schema halen. 
Hieronder vind je de directe resultaten, in de bijlage vind je uitleg over de dimensies, waardetypen 
en het Schwartz schema. 

+ Bijlage

Waarden van een sollicitant

Een sollicitant bevindt zich in 2 dimensies:  
 1. Boven jezelf uitstijgen
 2. Jezelf verbeteren

De waardentypen die hierbij horen zijn:
 1. Universalisme
 2. Benevolentie
 3. Hedonisme
 4. Prestatie
 5. Macht

De uiteindelijke waardien die hierbij horen:



Sollicitant

sociale rechtvaardigheid

wijsheid

gelijkheid

loyaal

verantwoordelijk

vriendschap

eerlijk

plezier

ambitieus

capabel

succesvol

sociale erkenning

Waarden van een sollicitant
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 1. Boven jezelf uitstijgen
 2. Jezelf verbeteren
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Uitzendbureau

eigen doelen kiezen

nieuwsgierig

onafhankelijk

gevarieerd leven

durven

plezier

ambitieus

capabel

succesvol

sociale erkenning

Waarden van een uitzendbureau

Een uitzendbureau bevindt zich in 2 dimensies:  
 1. Openstaan voor verandering
 2. Jezelf verbeteren

De waardentypen die hierbij horen zijn:
 1. Zelfbepaling
 2. Prikkels
 3. Hedonisme
 4. Prestatie
 5. Macht

De uiteindelijke waardien die hierbij horen:

invloedrijk

sociale macht



Bijlage

Uitleg over de Schwartz waarden 
Bron: act-approach.nl 

Levenswaarden model Schwartz
Posted on 19 juni 2016 by admin

De Israelische psycholoog Shalom Schwartz ontwikkelde in de jaren negentig zijn theorie ‘of 
basic human values’. Hij definieert waarden als “motiverende doelen  die dienen als leidende 
principes in het leven van een persoon”.  De theorie van Schwartz bevat basiswaarden die men-
sen in verschillende culturen over de hele wereld herkennen.

10 waardentypen van Schwartz

 Macht: de waarde van macht in het leven, controle over mensen of middelen.
 Prestatie: de waarde om dingen te bereiken en persoonlijk succes te boeken
 Hedonisme: de waarde om te genieten in het leven & plezier te hebben
 Prikkels: de waarde van een spannend en uitdagend leven
 Zelfbepaling: de waarde om zelf je richting te bepalen, nieuwsgierigheid, zelfrespect
 Universalisme: de waarde van wijsheid en openheid
 Altruisme: de waarde om anderen te helpen
 Traditie: de waarde om te hechten aan traditie
 Conformiteit: de waarde om te hechten aan conformiteit, te voldoen aan sociale 
 verwachtingen
 Veiligheid: de waarde voor veiligheid in je leven

Vier dimensies
Deze waarden uit het Schwartz-waarden model zijn vervolgens te clusteren in vier verschillende 
dimensies:

 1. Openstaan voor verandering (Hedonisme, Prikkels, Zelfbepaling)
 2. Boven jezelf uitstijgen (Universalisme, Altruisme)
 3. Behoudend zijn (Conformiteit, Traditie, Veiligheid)
 4. Jezelf verbeteren (Hedonisme, Prestatie, Macht)



Schwartz waarden model 
Bron: powerpoint ‘veiligheid maak je zelf’ van Peter Van Waart 


