aandacht. Maar wie alleen hiernaar kijkt, mist het fundament: de onderliggende
waarden. Raadsleden werken effectiever als ze deze onderliggende waarden beter
doorgronden. Inzicht in waarden helpt om haalbaarheid van voorstellen beter in te
schatten en om krachtiger te overtuigen. Ook zie je politieke kansen die je voorheen
miste en communiceer je effectiever met je omgeving. Maar hoe werkt dat? We
vroegen het aan Dries Bartelink, voormalig raadslid in Naarden en chef openbaar
bestuur bij De Argumentenfabriek.
Wat zijn eigenlijk‘waarden?

Wie zoekt naar de onderliggende waarden, gaat in gesprek

“Waarden gaan over doelen én gedragingen. Het zijn

en vraagt hierbij stevig door. Waarom vind je dat belangrijk?

diepgewortelde overtuigingen die richting geven aan hoe

Hoezo? Waarom? In de antwoorden op dit soort vragen liggen

mensen vinden dat het hoort. Met waarden proberen mensen

waarden verstopt. Het is de kunst ze te verwoorden en ze te

te verwoorden wat ze zich voorstellen bij een ideale wereld of

ordenen.”

hoe mensen zich in een ideale wereld gedragen. Met de term
waarden doelen we dan op ‘grote woorden’, als autonomie,

En hoe orden je dan die waarden?

solidariteit, onkreukbaarheid en verantwoordelijkheid.” Ze

“De Argumentenfabriek maakt gebruik van de morele

overstijgen specifieke situaties en bepalen onze voorkeuren en

waardenclusters van de Amerikaanse psycholoog Jonathan

keuzes. En deze kenmerken maken waarden bij uitstek geschikt

Haidt. Haidt onderscheidt drie ideële waardenclusters: vrijheid,

als politiek kompas. Ze geven niet alleen richting aan bekende

rechtvaardigheid en puurheid. Daarnaast onderscheidt hij drie

vraagstukken - zoals wat is goed bijstandsbeleid? - maar ook

sociale waardenclusters: loyaliteit, hiërarchie en empathie.

aan opgaven die je niet kunt voorzien.

Naast morele waarden streven mensen ook allerlei meer
praktische waarden na. Denk aan het verlangen om dingen

Hoe vind je je eigen waarden?

in stand te houden of de wens om schaarse middelen goed te

“De meeste mensen zijn niet gewend om wat ze belangrijk

besteden. Deze praktische waarden zijn ook te categoriseren in

vinden te herleiden tot hun waarden. Ze hebben hulp nodig om

drie clusters: continuïteit, kwaliteit en nut.”

hun waarden bloot te leggen. Dit geldt ook voor politici.

Anne Brekelmans, raadslid in Helmond (GroenLinks) volgde met acht fractiegenoten de workshop
Inzicht in Waarden. “We hebben de belangrijkste waarden voor onze fractie expliciet gemaakt en
geleerd met een andere, bredere bril te kijken naar vraagstukken. Hierbij was het fijn dat we met
een actuele casus aan de slag konden. Vooral bij politiek gevoelige dossiers geeft dit ons meer
inzicht in de standpunten en posities van verschillende belanghebbenden. Dit komt ons interne
debat in de fractie en het debat in de raad echt ten goede.”
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Standpunten en belangen krijgen binnen en buiten de politieke arena de meeste

DS

Het belang van
inzicht in waarden

HAN

TIPS VOOR HET OMGAAN MET WAARDEN
• Wees nieuwsgierig naar waarden van anderen
• Wees je bewust van je eigen blinde vlekken
• Werk aan je eigen waardenstijlﬂexibiliteit voor meer
overtuigingskracht
• Sluit in communicatie aan bij waarden van de ontvanger
• Expliciteer waarden binnen je coalitie en/of gemeenteraad
voor meer onderling begrip
• Expliciteer waarden binnen je partij of fractie en ontwikkel
zo een eigen politiek kompas

Wat heb je als raadslid aan inzicht in waarden?
“Om te beginnen draagt inzicht in waarden bij aan zelfreflectie.
Je krijgt meer inzicht in het waarom van je eigen standpunten.
Verder vergroot het je sensitiviteit voor de veelheid aan
waarden in de samenleving. Je doorziet beter welke waarden
het maatschappelijk debat bepalen. En je herkent én erkent
ook makkelijker de diverse waardenvoorkeuren bij anderen
binnen en buiten de raad. Dit helpt om het niveau
van het politieke en maatschappelijke
debat te verhogen en maakt het
makkelijker om conflicten te
beslechten. Tenslotte zie ik dat
raadsleden plezier beleven
wanneer ze waarden proberen
te ontdekken en verwoorden.
Ze vinden het net als veel
andere mensen fijn om
samen na te denken
over wat nou écht van
belang is.”
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