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Begin bij de basis

keuzes te maken over onze fysieke leefomgeving. Keuzes waarover een volwaardig maatschappelijk debat gevoerd kan worden en waarover

Informatieblad I Waardenvolle keuzes over de leefomgeving
Dit werkblad gee. een nadere omschrijving van de Waardenbenadering Leefomgeving. Wat hee. deze benadering te bieden? En voor wie? De bijdrage van
de waardenbenadering aan de opgave van de Omgevingswet wordt toegelicht: de cultuuromslag in het omgevingsbeleid.

op transparante wijze bestuurlijke en politieke besluitvorming mogelijk is.

Informatieblad II Morele Sferen & Waarden

Keuzes over de leefomgeving raken aan waarden die voor mensen belangrijk zijn. Waarden zijn diepgevoelde wensen die mensen als leidraad
voor het leven hanteren. Zorgvuldige besluitvorming over plannen en projecten is meer dan analyse, ontwerp en belangenafweging; het

Dit werkblad is het naslagwerkblad bij alle andere werkbladen. Het gee. een overzicht van de zes morele sferen: de indeling van maatschappelijke
vraagstukken naar categorieën van morele en ethische dilemma’s. Met de deﬁniGe van waarden, het overzicht van veerGg waarden in de zesvoudige zeshoek

vraagt om een waardenafweging. De Waardenbenadering Leefomgeving maakt waarden expliciet die een rol spelen in plannen en projecten

en een illustraGeve toelichGng op enkele waarden.

en maakt de waardenafweging achter keuzes zichtbaar. De waardenbenadering zorgt daarmee voor een heldere argumentatie en een

Informatieblad III Bronnen Waardenbenadering
Dit werkblad gee. inzicht in de theoreGsche achtergronden van de waardenbenadering, vormgegeven als een mind map. Met links onderin het kwarGel van

De werkmethodiek Waardenbenadering Leefomgeving helpt de overheid en de samenleving om zorgvuldig afgewogen en goed onderbouwde

consistente redeneerlijn in de onderbouwing van besluitvorming.

‘het besluiten’ over de leefomgeving, dat wordt gevormd door de raGonele planningtheorie, de communicaGeve planning en de besluitvormingsbenadering.
Linksboven het kwarGel van het ‘verstehen’ van de manier waarop de samenleving zich een beeld vormt van de leefomgeving, met ontologie (wat kunnen we

maatschappelijke opgave als drijfveer • kwaliteit leefomgeving als ambiEe • waardecreaEe als resultaat

weten) van de machtsvrije communicaGe van Habermas en de verbinding met theorieën waarin moraliteit in beeld komt. Met rechtsboven het kwarGel van
intuïGes en emoGes, met de waardentheorieën van Haidt en anderen die verder kijken dan rechtvaardigheid. En rechtsonder het kwarGel van de creaGviteit,
met theorie en methodologie van ontwerp.

Zoek de verdieping
Waardenkaart Ruimtelijke Ordening
Deze waardenkaart gee. een overzicht van de waarden die ten grondslag liggen aan de opvaYngen over de inrichGng, het beheer en het gebruik van ruimte
in Nederland. Het is de eerste waardenkaart die is gemaakt en om die reden is vooral gekeken naar parGjpoliGeke opvaYngen die vaak duidelijk
gearGculeerde moGvaGe bevaZen. Het overzicht gee. met deze empirische grondslag een goed overzicht van de opvaYngen die in de samenleving
aangetroﬀen worden. Opgesteld i.s.m. De Argumentenfabriek
Waardenkaart Natuur
Deze waardenkaart gee. een overzicht van de waarden die ten grondslag liggen aan de opvaYngen die in de samenleving aangetroﬀen worden over alles wat
met natuur en landschap te maken hee.. Opgesteld i.s.m. De Argumentenfabriek
Waardenkaart Mobiliteit
Deze waardenkaart gee. een overzicht van de waarden die ten grondslag liggen aan de opvaYngen over mobiliteit, in het bijzonder personenvervoer.
Opgesteld i.s.m. De Argumentenfabriek

Aan de slag
Wer kbl ad 1 O bse r veren & Inve ntar i se ren
Handreiking voor observaGe van processen en inventarisaGe van argumentaGe die in documenten wordt gehanteerd voor opvaYngen. Aanwijzingen over
emoGe en beeldgebruik, waarschuwing om niet te snel waarden te willen waarnemen. Zoek naar de kenmerkende lijn van argumentaGe voor opvaYngen.
Wer kbl ad 2 O pvatt i nge n- & arg ume ntenove rz i cht
Een werkblad om aantekeningen op te maken Gjdens het observeren van processen of Gjdens het analyseren van documentaGe. Rondom de zesvoudige
zeshoek waarin de waarden staan afgebeeld, is noGGeruimte voor sleutelwoorden die aangetroﬀen worden in elk van de morele sferen.
Wer kbl ad 3 Inte rprete ren
Dit is het werkblad voor de interpretaGe van opvaYngen en argumenten die in processen en documentaGe aangetroﬀen worden om de waarde op te sporen
die aan elke van die opvaYngen ten grondslag ligt. Aanwijzingen bevaZen hulpvragen, veelvoorkomende situaGes en voorbeelden van kenmerkende
redeneerlijnen. Voor de interpretaGe van waarden die ten grondslag liggen aan opvaYngen, worden aanwijzingen gegeven over de verwantschap tussen
waarde, morele sfeer en het morele fundament als beste controle mogelijkheid voor een juiste interpretaGe
Wer kbl ad 4 Waarde nbewust Ont we rp
Handreiking voor het ontwerp van omgevingsvisies, omgevingsbeleid en (beleids)scenario’s, gebaseerd op de beredeneerde selecGe van (combinaGes van)
waarden voor het opstellen van ontwerpalternaGeven.
Wer kbl ad 5 Waarde ncombi nati e s O ntwe rpal te rnati eve n
Vier voorbeelden voor het ontwerp van concept alternaGeven voor omgevingsvisies, omgevingsbeleid en (beleids)scenario’s. Dit als illustraGe van de

•

Zes morele sferen waarin mensen vraagstukken over de
leefomgeving plaatsen

•

VeerEg waarden liggen ten grondslag aan opvaFngen
over de leefomgeving

•
•

Maatschappelijke opgave als vertrekpunt
Dilemma’s in maatschappelijk debat en poliEeke
besluitvorming hanteerbaar maken

•
•
•
•
•

beredeneerde selecGe van (combinaGes van) waarden voor het opstellen van ontwerpalternaGeven.
Transparante keuzes, consistente argumentaEe
Ontwerp, visievorming, beleidsformulering
Besluitvormingsondersteuning
Procesontwerp, parEcipaEe
WaardecreaEe

Werk in uitvoering
Praktijkbladen Proces
• Waardenbenadering Publiek Belang
• Waardenbewust Onderhandelen (MGA)
• Waardenbewust Omgevingsmanagement
• Waardenbewust AllianGemanagement

Praktijkbladen Thema
• De Gezonde stad
• Smart City
• Gedragsverandering Mobiliteit
• Fietsparkeren
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Praktijkbladen Gebied
• Aanlanding Blankenburgvebinding (MGA)
• Groene Uitweg Noord Vechtstreek (MGA)
• Fryslan foar de Wyn (MGA)

