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'als geld verdienen het doel van een bedrijf is, is dan eten het doel van het leven?'  

Waarden zijn morele doelen of idealen die mensen nastreven, waarderen, inspireren en motiveren. 

Ze hebben een emotionele lading en daarmee het vermogen mensen in beweging te krijgen en te 

verbinden met elkaar. En omdat we dagelijks ondervinden dat het verschil tussen gemiddeld en 

bovengemiddeld functioneren wordt gemaakt door motivatie van medewerkers zijn kernwaarden 

waardevol.   

Kernwaarden maken doorgaans onderdeel uit van de missie en visie van een onderneming. Ze geven 

meestal kort en krachtig weer wat en hoe een organisatie doet, maar vooral waarom een 

onderneming doet wat zij doet. 

Het is belangrijk om te weten dat je kernwaarden niet bedenkt, ze zijn er al. Hoewel de identiteit en 

de kernwaarden al verborgen liggen in het DNA van de onderneming, kan het toch knap lastig zijn om 

dit onder woorden te brengen omdat je er zo dichtbij staat. Door het stellen van kritische vragen en 

het denkproces op creatieve wijze te stimuleren, ontdek je via onze workshops en Why, How, What- 

sessies wat de kernwaarden van jouw organisatie zijn. 

Kernwaarden zijn niet alleen van belang vanwege hun vermogen om mensen te motiveren en te 

verbinden. Ze zijn ook belangrijk om de juiste mensen te werven en te behouden voor je 

onderneming. Mocht je nog twijfelen aan het belang van kernwaarden denk dan eens na  over de 

volgende vraag:  

'als geld verdienen het doel van een bedrijf is, is dan eten het doel van het leven?'  

Anders gezegd. Geven mensen het beste van zichzelf in een baan omdat ze geld moeten verdienen 

voor de baas? Of omdat zij kunnen bijdragen aan een groter geheel? Wil je medewerkers in dienst 

omdat zij aan het einde van de maand de rekeningen moeten betalen? Of medewerkers die in staat 

worden gesteld bij te dragen aan een hoger doel?  

Wat als winst maken een gevolg wordt van het nastreven van de ‘Why’ van de onderneming?  

 

 

Blog Nicolai Schiettekatte 2018 

  



   

2 

Documentatie bij Module 1a en 1b – Bewust Leidinggeven door     

Ben Tiggelaar over Simon Sinek Why, How, What,  NRC 27 februari 2016 

‘Wil jij het doen? Ik heb dit verhaal te vaak verteld.” Een paar weken geleden mocht ik Simon Sinek, auteur van 
Begin met het Waarom, als gast verwelkomen bij een seminar. Via een videoverbinding vanuit St. Louis 
beantwoordde hij vragen. 

Eigenlijk had hij geen zin om zijn ‘why’-verhaal nog eens uit te leggen. Maar het Nederlandse publiek had daar 
geen boodschap aan. Vrijwel alle vragen gingen over de zoektocht naar het ‘waarom’ achter werk. 

Voor wie zich inmiddels afvraagt waar het waarom-verhaal van Sinek ook alweer over gaat, de ultrakorte 
samenvatting. De meeste bedrijven weten volgens Sinek prima ‘wat’ ze doen („We maken computers”). Ze 
weten ook heel goed ‘hoe’ ze dat anders, beter doen dan anderen („Die van ons zijn eenvoudiger in gebruik”). 
Maar slechts weinig bedrijven kunnen uitleggen waarom ze doen wat ze doen („Wij willen mensen helpen om 
hun creativiteit te ontwikkelen”). 

Dit ‘waarom’ draait volgens Sinek niet om geld. Geld is hooguit een resultaat van dat waarom. Nee, het gaat 
om de vraag: waarom sta je ’s morgens op en waarom is dat relevant voor andere mensen? Succesvolle 
ondernemingen beginnen met de waarom-vraag en werken van daaruit naar de hoe- en de wat-vraag. 

Een eenvoudig idee. Maar je hebt iemand als Sinek – een ervaren reclameman – nodig om het aansprekend te 
verwoorden. Ik ken weinig managementideeën die de afgelopen jaren meer weerklank vonden dan zijn ‘why’-
verhaal. Sineks TED-talk (uit 2009) werd meer dan 25 miljoen keer bekeken. 

Heel veel ondernemingen zijn bezig met deze waarom-vraag. Dat lijkt me prima, met twee kanttekeningen. 
Allereerst lijken de meeste ‘waaroms’ nogal op elkaar. Veel bedrijven zijn duurzaam, innovatief, ondernemend, 
creatief én willen het leven van hun klanten verbeteren. Speurtochten naar hogere waarden waar iedereen 
zich in kan vinden eindigen meestal bij gevaarloze idealen als wereldvrede. 

En net als bij wereldvrede worden dan toch de vragen ‘hoe’ en ‘wat’ weer interessant. De uitwerking maakt 
uiteindelijk het verschil. Sinek heeft gelijk: het begint met het waarom. Maar daar eindigt het niet mee. Je moet 
het ook vertalen naar dagelijks handelen. 

Bij de borrel na het seminar sprak ik Peter Petter, ingenieur bij Arcadis. Als hij een project leidt, formuleert hij 
vooraf een ‘constitutie’: een setje van praktische spelregels voor de tijdelijke samenwerking. Petter stelt iedere 
betrokkene de vraag: „Wat vind jij belangrijk in relatie tot dit project?” 

Alle antwoorden vat hij daarna samen op een half A4’tje. Dat gaat – geplastificeerd – naar iedere medewerker 
én de opdrachtgever. En het komt bij elke vergadering op tafel. 

Een paar voorbeelden uit een recente constitutie: „We zoeken elkaar op om informatie te delen in plaats van te 
mailen.” En: „We helpen elkaar als de een het wat drukker heeft dan de ander.” 

Ik hou van Sinek. En van Petter. Beginnen met een groot Amerikaans waarom. Goed voor de motivatie. En 
daarna lekker praktisch aan de slag met een Hollands hoe en wat. Bij voorkeur op een geplastificeerd kaartje. 
Als ik dan toch Sineks verhaal mag vertellen, dan doe ik dat van Petter er graag bij. 
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Hoe kernwaarden je personeel vooruit helpen 

24 april 2017 
Overgenomen uit Ondernemen met Personeel 

Wat zijn kernwaarden? Hoe bepaal je goede kernwaarden voor je bedrijf? En: wat heeft je personeel 

aan kernwaarden? Zo werkt het, inclusief voorbeelden voor het MKB. 

Wat zijn kernwaarden? 

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of 
drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 
heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken. Bijvoorbeeld: Wij 
zijn nuchter, daadkrachtig en zorgvuldig.  

 

Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe je bedrijf dingen doet. Aan de hand van 
kernwaarden kun je veel makkelijker strategische beslissingen nemen. Als je kernwaarden 
hebt waar iedereen binnen je bedrijf achter staat, weet iedereen hoe hij dingen moet 
aanpakken. Je voorkomt veel discussies. Het is daarom een belangrijk onderdeel van 
je personeelsbeleid. Ook als je maar een klein bedrijf hebt. 

Hoe stel je goede kernwaarden op? 

Kernwaarden heb je al. Je moet er alleen achter komen wat ze zijn. Probeer te achterhalen 
waar jij en je personeel voor staan. Als groep mensen. Wat is nu echt belangrijk voor ons? Ga 
in gesprek met je werknemers om erachter te komen. Zo kom je tot de kern van de zaak. 

Goede kernwaarden zijn in ieder geval geen lege marketingslogans die je op je website zet, 
zoals: Met Borax tuinmeubelen zit je goed. Het moet niet gaan over je product of dienst, 
maar over de mentaliteit binnen je bedrijf, de cultuur, de intrinsieke waarden van de 
personen binnen je bedrijf. 

Voorbeelden van kernwaarden 

Welke waarden zou je kunnen gebruiken? Denk aan waarden zoals: 

Aandacht Doelgericht Innovatief Plezier 

Avontuur Duurzaam Klantgericht Respect 

Betrouwbaar Eenheid Liefde Samenwerken 

Betrokken Eerlijk Nuchter Vertrouwen 

Creatief Effectief Ondernemend Vitaal 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/leidinggeven/1050-het-belang-van-goed-personeelsbeleid.html
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Daadkracht Enthousiast Optimisme Zorgvuldig 

Discipline Flexibel Passie Zorgzaam 

Kies welke waarden het beste bij jouw organisatie passen. Laat je personeel meebeslissen. 
Probeer aan de hand van de meest passende waarden een originele manier te vinden om die 
waarden te verwoorden. Kies je bijvoorbeeld voor Daadkracht, dan kun je die kernwaarde 
voor je bedrijf omschrijven als: Geen woorden, maar daden. Of: Just do it. Slogans die je 
intern gebruikt en makkelijk te onthouden zijn. Je kunt de kernwaarde ook eenvoudig 
beginnen met Wij zijn ... of Wij hebben.... Bijvoorbeeld: Wij 
zijn ondernemend en optimistisch. Wij hebben plezier in ons werk. Zo creëer je een eigen 
slogan. 

Hoe gebruik je kernwaarden? 

Als je passende kernwaarden hebt gekozen, is het zaak ze bekend te maken. Zorg dat je 
werknemers er niet omheen kunnen, in positieve zin. Maak ze enthousiast om deze 
kernwaarden uit te dragen in alles wat ze doen. Zorg dat de kernwaarden zichtbaar zijn 
binnen je bedrijf. Hang ze op, stuur ze rond, zet ze voorop je personeelshandboek. 

Bespreek de kernwaarden tijdens het functioneringsgesprek. Vraag je werknemer wat hij 
van die waarden vindt en hoe hij ze uitdraagt. Zorg dat hij zelf het initiatief neemt om de 
kernwaarden te vertalen naar de praktijk. Spreek concrete actiepunten af en kom hierop 
terug tijdens het beoordelingsgesprek. Zo kan ieder personeelslid zich de kernwaarden 
persoonlijk eigen maken. 

Gebruik je kernwaarden ook tijdens de werving en selectie van nieuw personeel. Neem ze op 
in het functieprofiel en de vacaturetekst. Zo trek je de juiste personen aan die passen bij de 
bedrijfscultuur. 

Wat heeft mijn personeel aan kernwaarden? 

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van je bedrijf. Ze geven je werknemers 
houvast en het gevoel dat ze aan iets belangrijks bijdragen. Dat zal ze motiveren. Het zal (op 
den duur) hun houding en gedrag bepalen. 

Zorg er vooral voor dat werknemers weten wat er van hen verwacht wordt om de 
kernwaarden uit te dragen. Onderbouw de kernwaarden met feiten en cijfers. Of beter: met 
voorbeelden en ervaringen van je werknemers zelf. Dan zullen de kernwaarden gaan leven 
en zal je personeel erachter staan. Dat versterkt de onderlinge band - maakt het team 
sterker. Daar zal je bedrijf veel voordeel bij hebben.  

In de video van De Zaak vertelt ondernemer en coach Victor van Veelen hoe je kernwaarden 
kunt gebruiken als MKB'er. 

 
 
  

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/inwerken-personeel/1125-personeelshandboek-maken-zo-doe-je-dat.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/94-zo-voer-je-een-goed-functioneringsgesprek.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/189-betere-beoordelingsgesprekken-voeren.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functieprofiel-opstellen
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/867-zo-schrijf-je-een-goede-online-vacaturetekst.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren
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Linkjes gebruikte video’s en aanbevolen aanverwante video’s. 

 

Simon Sinek 

https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4 ( of kijk op ted.com voor 
de uitgebreide versie in het Engels) 

Ben Tiggelaar (snelste manier van veranderen gaat via een omweg) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr5uMlENnrE  

https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4
https://www.youtube.com/watch?v=Xr5uMlENnrE

