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Eigen drijfveren leren kennen. 
 
WaardeNspel 
Met het WaardeNspel breng je spelenderwijs je eigen drijfveren onder woorden. 
Tegelijkertijd bespreek je de relatie tussen je eigen waarden en bijvoorbeeld die van 
het team waarin je zit. De relatie met de bedrijfsstrategie of de kernwaarden van de 
familie. Deelnemers van het WaardeNspel leggen vaak de route ‘van onbewust naar 
bewust’ af. Dat geldt voor iedereen, want je speelt het spel samen. 
 
Spelen met het spel 
Wiggele Oosterhoff zocht naar een didactisch hulpmiddel waarmee hij kon inspelen op 
vragen van ondernemers en studenten. Toen hij die niet vond, ontwikkelde hij zelf het 
WaardeNspel. Oosterhoff is onderzoeker-docent ondernemerschap en beroepsethiek 
bij Aeres Hogeschool Dronten en heeft een eigen bedrijf Oosterhoff-Consult.  
Bij dit WaardeNspel kun je zowel met het onderwerp als de richting van het gesprek 
variëren. In het spel zitten meerdere onderwerpkaarten, zoals persoonlijke waarde, 
bedrijfswaarde, familiewaarde, enz. Ook zitten er richtingskaarten in het spel, die het 
assenkruis van de speeltafel bepalen. Het WaardeNspel kan op meerdere levels 
worden gespeeld. Bij het hoogste level kunnen stijlkaarten worden ingezet voor het 
stellen van reflectievragen over jouw voorkeurstijlen op het gebied van ondernemen 
en innoveren. 
 
Ervaringen 
Oosterhoff testte het spel bij mbo-leerlingen (niv. 2) tijdens een les over burgerschap. 
Hij speelde het met (management-)teams die op zoek waren naar gedeelde 
teamwaarden. En met meerdere generaties van agrarische families die met overname 
bezig zijn of de samenwerking met anderen willen verdiepen. 
Het WaardeNspel wordt inmiddels door meerdere professionele coaches gebruikt. 
Jaap Boersema (YouRoute) over zijn ervaringen met het WaardeNspel: 
‘Met het WaardeNspel worden op een ontspannen manier de meest essentiële 
waarden, verlangens en intenties zichtbaar, waardoor de gesprekspartners er niet 
meer om heen kunnen om daarover het échte gesprek van hart tot hart aan te gaan. 
Een spel dat in korte tijd inspiratie, diepgang en verbinding op gang brengt.’ 
 

 
Interesse? 
Wilt u meer weten over het 
WaardeNspel? Klik hier voor 
de spelhandleiding en 
meerdere quotes van 
gebruikers. Of neem 
rechtstreeks contact op met 
Wiggele Oosterhoff 
(w.oosterhoff@aeres.nl). 
Het spel kost € 74,50 (excl. 
verzendkosten) en is via 
Wiggele Oosterhoff 
verkrijgbaar. 

https://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoren-en-onderzoekers/wiggele-oosterhoff
mailto:w.oosterhoff@aeres.nl

