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Kernwaarden opstellen 
 
Goed opgestelde kernwaarden helpen bij de werving en selectie van internationale 

kenniswerkers. Het zorgt er namelijk voor dat een selectie plaatsvindt alvorens er 

daadwerkelijk gesolliciteerd wordt. Dit komt doordat internationale kenniswerkers een bedrijf 

zoeken met overeenkomende kernwaarden. Wanneer kernwaarden niet (goed) zijn opgesteld 

kan achteraf blijken dat de kernwaarden niet overeen komen. Wanneer dat het geval is zal het 

dienstverband van korte duur zijn. Dit is zowel voor het bedrijf als de internationale 

kenniswerker nadelig. Het (goed) opstellen van kernwaarden heeft dus zeker voordelen voor 

het bedrijf. Hieronder wordt uitgelegd wat kernwaarden zijn en hoe deze binnen een bedrijf 

opgesteld kunnen worden.  

 

Wat zijn kernwaarden? 
De definitie die voor het begrip kernwaarden gegeven kan worden is: ‘Leidende beginselen die het 

gehele optreden van de organisatie en haar leden kenmerken, die aangeven wie en wat de 

organisatie wil zijn, waar zij op aangesproken mag worden en wat in voorkomende gevallen als 

doorslaggevend richtsnoer zal worden gebruikt’. 

Goed opgestelde kernwaarden helpen een organisatie bij het aantrekken van het juiste personeel en 

het behouden daarvan. Zoals hierboven genoemd zoeken mensen namelijk een organisatie waarbij 

de eigen waarden overeenkomen met de kernwaarden van de organisatie. Ook is het aantrekken en 

behouden van getalenteerd personeel afhankelijk van de mate waarin de organisatie hun 

kernwaarden kan sturen en realiseren. Dus wanneer internationale kenniswerkers zich kunnen vinden 

in de kernwaarden van het bedrijf en het gevoel krijgen dat het bedrijf haar eigen kernwaarden ook 

kan sturen en realiseren vergroot dit de kans dat zij ook daadwerkelijk solliciteren.  

Twee voorbeelden van bedrijven met opgestelde kernwaarden zijn Walt Disney en Interpolis. Walt 

Disney heeft bijvoorbeeld als kernwaarden creativiteit, dromen en fantasie. Interpolis heeft de drie 

kernwaarden vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid.  

Hieronder wordt uitgelegd hoe je als bedrijf kernwaarden op kunt stellen en hoe je die vervolgens kunt 

implementeren in het bedrijf.  

 

Hoe stel je kernwaarden op? 
Onderstaande punten zijn belangrijk bij het opzetten van kernwaarden: 

- Het aantal kernwaarden ligt tussen drie en vijf. 

- De hele organisatie (in ieder geval alle niveau/afdelingen) en stakeholders moeten betrokken 

worden bij het ontwikkelen van kernwaarden. 

- De kernwaarden moeten generaliseerbaar zijn voor alle afdelingen binnen de organisatie. 

- De kernwaarden en strategieën moeten elkaar ondersteunen.  

 

Met behulp van de volgende stappen kunnen er kernwaarden opgesteld worden voor een 

bedrijf/organisatie terwijl er rekening wordt gehouden met bovenstaande punten: 
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Stap 1: Het betrekken van de medewerkers en stakeholders  
Bij het opstellen van kernwaarden wordt in het beste geval al het personeel binnen een bedrijf en alle 

stakeholders meegenomen in het proces. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk (afhankelijk van de 

omvang van het bedrijf), maar om hier naar te streven kan de vragenlijst uit bijlage 1 gebruikt worden. 

In deze vragenlijst kunnen medewerkers en stakeholders aangeven welke kernwaarden zij bij het 

bedrijf vinden passen. Het advies is om deze vragenlijst onder alle medewerkers en stakeholders uit 

te zetten om voor een zo hoog mogelijk respons percentage te zorgen. Geef ook een einddatum tot 

wanneer ze het kunnen invullen en stuur tussendoor een herinnering.  

De kernwaarden die in de vragenlijst (bijlage 1) gebruikt zijn hoeven niet aangehouden te worden. 

Naar eigen inzicht kunt u meer, minder of andere kernwaarden gebruiken. Voorbeelden van extra 

kernwaarden staan in bijlage 2.  

 

Stap 2: Het verzamelen en verwerken van de vragenlijsten 
Wanneer medewerkers en stakeholders de vragenlijst hebben ingevuld zullen ze deze weer 

terugsturen. Bij het verzamelen van de ingevulde vragenlijsten is het aan te raden de vragenlijsten per 

afdeling apart te houden. Dit bespaart tijd bij het verwerken van de gegevens. 

Als de uiterste inleverdatum voor de vragenlijsten is verstreken kunnen de gegevens verwerkt worden. 

Dit wordt gedaan door de ingevulde vragenlijsten per afdeling samen te voegen tot een ingevulde 

vragenlijst. De ingevulde vragenlijsten van de stakeholders kunnen ook samengevoegd worden. Het 

samenvoegen van de vragenlijsten kan gedaan worden door een lege vragenlijst te pakken en hier 

achter iedere kernwaarde te turven hoe vaak die door de medewerkers van een bepaalde afdeling is 

gekozen.  

Uiteindelijk is er dan per afdeling en voor de stakeholders een overzicht waarin te zien is welke 

kernwaarden het belangrijkst zijn. 

  

Stap 3: Het plannen van een bijeenkomst 
De volgende stap is het inplannen van een bijeenkomst. Het is bij deze bijeenkomst van belang dat er 

van iedere afdeling binnen het bedrijf minimaal één persoon aanwezig is. Zorg ervoor dat stap 2 is 

uitgevoerd voor de start van de bijeenkomst.  

Plan voldoende tijd in voor de bijeenkomst. Hoe lang de bijeenkomst precies zal duren is lastig te 

bepalen en is sterk is afhankelijk van wat er uit de ingevulde vragenlijsten komt.  

 

Stap 4: De uitvoering van de bijeenkomst  
Zoals hierboven aangegeven is de tijdsduur sterk afhankelijk van wat er uit de vragenlijsten naar 

voren komt. Wanneer er vaak voor dezelfde kernwaarden is gekozen zal de bijeenkomst korter duren 

dan wanneer er veel diversiteit is in de kernwaarden die zijn gekozen door de verschillende 

afdelingen.  

Voor het uitvoeren van de bijeenkomst kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden. Hieronder 

worden eerst een aantal randvoorwaarden gegeven die voor de werkvormen gelden en daarna zullen 

er twee werkvormen verder toegelicht worden:  
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Randvoorwaarden werkvormen 

Er worden dadelijk twee werkvormen uitgelegd om een goede discussie te leiden. De punten die 

hieronder zijn opgesomd zijn belangrijk om gedurende de discussie in de gaten te houden: 

 

• De begeleider van de discussie staat zo neutraal mogelijk tegen het onderwerp van de 

discussie. Binnen een bedrijf is dit natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Er wordt daarom ook 

de mogelijkheid aangeboden om een externe dit laten komen doen. Hierover wordt aan 

het eind van deze tool meer verteld. 

• De deelnemers tonen bereidheid hun eigen mening/standpunt bij te stellen of aan te 

passen. 

• Iedereen is bereid actief mee te doen aan de discussie.  

• Het doel van de discussie is helder.  

• De deelnemers laten elkaar uitpraten en geven toelichting indien dat gevraagd wordt.  

• Gedurende discussie is er een heldere structuur om tot het einddoel te komen. 

 

Werkvorm 1: Probleemoplossende discussie 

Groepsgrootte: Maximaal 15 personen 
Tijdsduur: Minimaal 60 minuten 
Benodigdheden: Stoelen, tafels, digibord en/of schriftelijk overzicht kernwaarden 

 

Bij een probleemoplossende discussie is het de bedoeling dat degene die deelnemen aan de 

discussie samen een oplossing gaan zoeken voor het probleem en/of ergens een 

gemeenschappelijke beslissing over nemen. Een probleemoplossende discussie is te onderscheiden 

in drie fasen.  

De eerste stap is beeldvorming. In deze stap is het de bedoeling een zo compleet mogelijk beeld te 

krijgen van het probleem of de vraagstelling. In dit geval kan dat bijvoorbeeld gedaan worden door alle 

deelnemers (schriftelijk of op een bord) het overzicht te laten zien van wat er uit de ingevulde 

vragenlijsten naar voren is gekomen. Om tijd te besparen tijdens de bijeenkomst zou dit overzicht ook 

van te voren opgestuurd kunnen worden naar degene die aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Op deze 

manier kunnen ze zich voorbereiden en hoeft dit niet tijdens de bijeenkomst te gebeuren. In veel 

gevallen zal het zo zijn dat er geconcludeerd wordt dat er meer dan 3-5 kernwaarden uit de 

vragenlijsten komen. Wanneer dat geconcludeerd is kan het doel gesteld worden van de bijeenkomst. 

Dit doel zal zijn dat er aan het eind van de bijeenkomst in samenspraak 3-5 kernwaarden zijn 

gekozen.  

De tweede stap is oordeelvorming. In deze fase worden verschillende opties tegen elkaar afgewogen. 

Als eerst mag iedereen uiten wat zijn of haar standpunt is. Geef ze voldoende tijd zodat ze zich goed 

in kunnen lezen over wat er uit de vragenlijsten komt. Wanneer iedereen dit heeft gedaan mogen er 

informatieve vragen gesteld worden. Ze mogen elkaar dus bijvoorbeeld om toelichting vragen op een 

standpunt of als ze iets niet begrijpen. Belangrijk is dat er tijdens deze stap wordt gezocht naar 

overeenkomsten en verschillen binnen standpunten. Vervolgens moeten de deelnemers nagaan in 

hoeverre ze mee kunnen gaan in andermans standpunten. Laat ze hierover discussiëren tot er een 

eindbeeld geschetst kan worden waarin 3-5 kernwaarden naar voren komen. Wanneer deze fase 
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stroef verloopt zou het kunnen helpen de verschillende opties op het bord te zetten en vanuit daar de 

voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Dan de derde en laatste stap is besluitvorming. In deze fase 

wordt het eindbeeld met 3-5 kernwaarden definitief gemaakt. Plaats bij iedere kernwaarde een korte 

toelichting.  

Neem gedurende dit proces mee dat kernwaarden moeten schetsen waar de organisatie voor staat, 

waar de organisatie op aangesproken mag worden, dat ze de gehele organisatie kenmerken en dat de 

kernwaarden als richtsnoer gebruikt zullen worden. Bij het werven en selecteren van internationale 

kenniswerkers is het namelijk belangrijk dat de organisatie laat zien dat zij de kernwaarden realiseren 

en sturing geven aan de hand van de kernwaarden.  

 

Werkvorm 2: Discussie in groepen met rapportage via flappen 

 
Groepsgrootte: Meerdere groepjes van maximaal 5 deelnemers  
Tijdsduur: Minimaal 60 minuten.  
Benodigdheden: stoelen, tafels, flipoverbord met vellen en/of whiteboard, schriftelijk overzicht 
resultaten vragenlijst, viltstiften, plakband en/of magneten.  
 
 
Bij deze werkvorm is het de bedoeling dat er in meerdere kleine groepjes van maximaal 5 deelnemers 

een discussie wordt gevoerd waarin ze uiteindelijk tot een gezamenlijk besluit moeten komen en dit 

moeten opschrijven. Met behulp van die uitkomsten wordt er een definitief besluit genomen.  

De eerste stap is het verdelen van de groep in kleinere groepjes. Dit kunnen dus groepjes van 

maximaal 5 personen zijn maar als dit beter uitkomt kunnen er bijvoorbeeld ook groepjes van 4 

gemaakt worden. Om enigszins structuur in het gesprek te krijgen is het handig om in ieder groepje 

een gespreksleider en een notulist aan te wijzen. De gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan het 

woord komt en er niet teveel van het doel wordt afgeweken.  

Tijdens het gesprek krijgt iedereen een schriftelijk overzicht van wat er uit de vragenlijsten is 

gekomen. Ieder groepje krijgt de opdracht om in discussie te gaan met elkaar en uiteindelijk tot 3-5 

kernwaarden te komen die laten zien waar het bedrijf voor staat, waar ze op aangesproken mogen 

worden, wat het gehele bedrijf kenmerkt en welke richting geven aan het bedrijf.  

Wanneer ze binnen het groepje tot 3-5 kernwaarden zijn gekomen schrijft de notulist deze op een 

flipover met korte toelichting (maximaal 1 zin). Dit doet ieder groepje. Als dit is gedaan worden alle 

flipovers zichtbaar vooraan in de ruimte gehangen.  

De volgende stap is dat ieder groepje zijn eigen flipover kort mag toelichten. Er mogen hierbij vragen 

gesteld worden aan elkaar. Vervolgens krijgt de gehele groep de taak om een methode te verzinnen 

hoe ze van deze lijstjes tot één lijstje met 3-5 kernwaarden gaan komen. Dan volgt de uitvoering met 

als het goed is 3-5 kernwaarden als conclusie van de bijeenkomst.  
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Inschakelen van een externe 
Zoals in de hierboven beschreven tool aangegeven is er ook de mogelijkheid ook een externe in te 
schakelen. De externe zal dan samen met het bedrijf in de vorm van een workshop o.i.d. de 
bovenstaande stappen doorlopen. In overleg met de externe kan er afgesproken worden welke 
werkzaamheden hij/zij uit zal voeren. Dus regelt de externe bijvoorbeeld ook het uitzetten en 
inzamelen van de vragenlijsten of leidt hij of zij alleen de discussie? De voordelen bij het inschakelen 
van een externe is dat hij of zij neutraal tegenover het onderwerp staat. De kans dat er dan onbewust 
sturing wordt gegeven met betrekking tot de kernwaarden wordt zo ontzettend klein. Ook wordt er tijd 
bespaart voor het bedrijf wanneer er een externe wordt ingeschakeld.  
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Bijlage 1:  

Vragenlijst kernwaarden 
 

Naam werknemer: ………………………………………………………………………………………………...                  

  

Werkzaam op afdeling:…………………………………………………………………………………………....                          

 

Kernwaarden zijn de drijfveren van een bedrijf en verklaren waarom je iets doet, hoe je dat doet, waar 

je goed in bent en waar je voor staat. Hieronder staan 18 voorbeeld-kernwaarden opgesomd. Markeer 

de vijf kernwaarden waarvan u denkt dat deze het best bij het bedrijf passen waar u werkzaam bent. 

Als u een kernwaarde mist in het rijtje krijgt u op het eind de mogelijkheid deze zelf toe te voegen. 

 

Authenticiteit Vrijheid 

Doelbewustheid Verantwoordelijkheid 

Openheid Zelfstandigheid 

Eigenheid Gelijkwaardigheid 

Trots Oprechtheid 

Verbondenheid Rechtvaardigheid 

Betrokkenheid Respect 

Loyaliteit Trouw 

Oorspronkelijkheid Duurzaamheid 

Anders namelijk (Vul hieronder in wanneer u zelf nog kernwaarden toe wilt voegen die niet eerder 
genoemd zijn): 
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Bijlage 2:  

Voorbeelden kernwaarden 
 

Aandacht Gehoorzaamheid Ondernemend Trouw 

Affectie Geleerdheid Ontdekken Uitdaging 

Assertiviteit Gelijkwaardigheid Onthechting Uitmuntendheid 

Authenticiteit Geloof Ontmoeten Veelzijdigheid 

Autonomie Geluk Ontspanning Veerkracht 

Avontuur Gemak Ontvouwen Veiligheid 

Balans Genuanceerdheid Ontwikkeling Verantwoordelijkheid 

Barmhartigheid Gevoeligheid Onvoorwaardelijk Verbeeldingskracht 

Bekwaamheid Gezag Openheid Verbetering 

Betrouwbaarheid Gezamenlijkheid Optimisme Verbinding 

Bescheidenheid Gezondheid Ordelijkheid Verbondenheid 

Bescherming Gratie Originaliteit Verdraagzaamheid 

Betrokkenheid Groei Overgave Vergeving 

Bevrijding Harmonie Overvloed Vernieuwing 

Bewustzijn Heelheid Passie Vertrouwen 

Bezieling Hulpvaardigheid 
Persoonlijke 

ontwikkeling 
Vindingrijkheid 

Bloei Humor Pionieren Virtuositeit 

Collegialiteit Inlevingsvermogen Plezier Vitaliteit 

Communicatie Innerlijke vrede Prestigieus Volharding 
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Competitie Innovatief Puurheid Volmaaktheid 

Continuïteit Inspiratie Rationaliteit Vrede 

 

Creativiteit 

 

Integriteit 

 

Rechtvaardigheid 

 

Vreugde 

Daadkracht Intimiteit Respect Vriendschap 

Dankbaarheid Inzet Resultaat Vrijgevigheid 

Degelijkheid Inzicht Rijkdom Vrijheid 

Deskundigheid Kennis Rust Waardering 

Deugdbaarheid Klantgerichtheid Samenwerken Waardevol 

Dienstbaarheid Klantvriendelijkheid Samenzijn Waardevrij 

Discipline Kunstzinnigheid Schenken Waardigheid 

Doelgerichtheid Kwaliteit Schoonheid Waarheid 

Duidelijkheid Leiderschap Simpelheid Wijsheid 

Duurzaamheid Leraarschap Solidariteit Zekerheid 

Eenheid Levenslust Souplesse Zelfbehoud 

Eenvoudigheid Liefde Soevereiniteit Zelfkennis 

Eerlijkheid Loyaliteit Speelsheid Zelfstandigheid 

Effectiviteit Mededogen Spiritualiteit Zelfvertrouwen 

Efficiëntie Meesterschap Spontaniteit Zingeving 

Eigenheid Meeveren Stabiliteit Zorgvuldigheid 

Energiek Mildheid Stilte Zorgzaamheid 

Enthousiasme Moedig Tederheid Zuiverheid 
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Erkenning Mogelijkheden Tevredenheid  

Essentie Mondigheid Toegankelijkheid  

Fijnzinnigheid Muzikaliteit Toewijding  

Flexibiliteit Nederigheid Tolerantie  

Geborgenheid Nuchterheid Traditioneel  

Geduld Onbaatzuchtigheid Transformatie  

Geestkracht Onafhankelijkheid Troost  
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