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1. What’s in a name? 
 Waarden Competenties Talenten … definities, voorbeelden 
 Waarden en talenten versus cultuur en competenties 
 Het belang van “waarde” aanpak 

2. Hoe te werk gaan met Waarden 
 Enkele modellen 
 Waarden identificeren / kiezen 
 Waarden en gedrag 

3. Case   

4. Workshop Case 

5. Samenvatting  
  



1. Wat zijn “Waarden”? 
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1. Wat zijn “waarden”? 
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1. Wat zijn “waarden”? 
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1. Waarden : enkele “definities” 

Diepgewortelde kenmerken van een organisatie 

De zijnswaarde van de organisatie 

Opvattingen over wat wel en wat niet werkt, hoe de 
omgeving eruitziet en hoe de organisatie ermee omgaat 

Aangeleerde, impliciete en gemeenschappelijke 
veronderstellingen waarop mensen hun dagelijks gedrag 
baseren 

Een manier om onze individuele en collectieve motivaties 
alsook wat belangrijk is voor ons te beschrijven 
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1. Waarden : enkele definities 

Een persoonlijke of sociale gedragsnorm (moreel, ethisch, 
politiek, spiritueel of esthetisch) 

Een morele waarde is een « idee » die de morele 
beslissingen van individuen en organisaties leidt/gidst 
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1. Waarden en competenties 
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Logica 
Ratio Visie, plannen strategie, doel 

Structuur, systemen 

Gewoonten 
Houding, tradities 
Vooroordelen, patronen, 
Gevoelens, waarden, 
Geloof  

Geest 
Emoties 



1. Waarden en competenties 

9 

Kennis en inzicht 

Vaardigheden 

Persoonskenmerken 

Motivatie  
Normen en Waarden 



1. Verschil tussen competenties en 
talenten 
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1. Waarden, competenties en talenten 
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1. Performantie/uitmuntendheid door 
afstemming 

Waarden en cultuur, competenties en talenten 
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Persoonlijke 
kenmerken 

Organisatiekenmerken Problemen bij niet 
alligneren 

Mijn persoonlijke 
waarden 

-  Hetgeen me doet 
leven 

-  Wat echt belangrijk 
voor me is 

Waarden en 
organisatiecultuur 

-  Gewenste waarden 
-  Waarden die leven 

binnen de organisatie 

Moreel conflict 
Schaamte 
Tekort aan betrokkenheid 
“aankoop-verkoop” 
relatie met de organisatie 
Geen engagement 

Mijn talenten 
- Wat ik goed kan en 
graag en met succes doe 

Mijn competenties (nodig 
om de functie uit te 
voeren) 

Niet doeltreffend 
Uitputting 
Frustratie 
Behoefte aan waardering 



1. Afstemmen van waarden = 
intrinsieke motivator 

Afstemming van mijn waarden met de bedrijfscultuur 
-  Het gevoel tot een groep te behoren 
-  Het gevoel nuttig te zijn 
-  Investering in het werk 

Afstemming van mijn talenten en vereiste competenties 

-  Gevoel het beste te geven van mezelf 
-  Gevoel van herkenning 
-  Doorzetting- en uithoudingsvermogen 
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1. Waarden = bindmiddel van de 
organisatie 

Er is een nood aan samenhang 
Activiteiten coördinatie => doelstellingen 

Hoe? 
samenhang verschillende mechanismen gelinkt aan het 
doel 

Structuur   => Cement 
Competenties  => Corporaties 
Professionele relaties => Magneet 
Waarden   => Soepele voegen 
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1. Cement : afstemming van structuur 
en processen 

Ieders rol is goed afgelijnd, de manier waarop (proces) 
ligt vast 

⇒ Wanneer het proces goed gekend is en gevolgd 
wordt 

⇒ Wanneer iedereen exact zijn toegewezen rol uitvoert 

   => succes 

Wat in geval van een verandering of iets onvoorzien zich voordoet? 
Wat met niet gebruikte talenten? 
Wat met de ontwikkeling van het personeel ? 
… 
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1. De corporatie : afstemming door 
middel van competenties 

Personen met een zelfde “bagage” gaan op dezelfde manier reageren 

De coördinatie wordt verzekerd door een goeie “mix” van 
competenties 

Voor zover de competenties dezelfde zijn (bv. door vorming) zijn de 
individuen uitwisselbaar 

Wat wanneer zich een nieuw probleem stelt? 
Wat met verschillende persoonlijkheden ? 
Wat met ontwikkeling en innovatie? 
Clonen van elkaar… ? 
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1. Magneet: afstemmen door overleg 

Het overleg tussen collega’s 
Teamgeest 
Gemeenschappelijke aanpassingen 

Wat met groepsdynamieken? 
Clans? 
Silos? 
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1. Doepele voegen : 
organisatiecultuur - waarden 

•  Wanneer zich iets voordoet en is niet opgenomen of 
voorzien in de “handleiding” 

•  Wanneer de vraag mijn competenties te buiten gaat 
•  Wanneer ik niet kan rekenen op mijn collega’s 
…  
dan doe ik wat me “het beste lijkt”, hetgeen mijn 
“geweten me” zegt. 

Indien iedereen, in zulke situaties, dezelfde waarden 
deelt, zullen ze ook op dezelfde manier handelen 
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1. Waarden en competenties : 
aanvullend 

Wat ik doe    Functie, rol, structuur… 

Hoe ik het doe  Competenties, talenten,… 

Met welke resultaten Doelstellingen, … 

Binnen welke “geest” Waarden 
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Waardegericht ondernemen is aanvullend en geen alternatief 



1. Waarden en competenties : 
aanvullend 
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2. Hoe gaan we waarden “managen” 

Enkele modellen 

Identificeren van waarden 
•  Identificeren en bepalen 
•  Keuzes maken 
•  Participatief of top-down 

Hoe komen waarden tot uiting 

Waarden doen leven en levend houden 
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2. Waarden… enkele modellen 
E.H. Schein 
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2. Waarden … enkele modellen 
Hofstede 
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2. Waarden … enkele modellen 
Quinn 
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2. Waarden … enkele modellen 
Barrett 
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2. Waardenonderzoek (extr. Barett)  

Nationaal onderzoek (België) 
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Persoonlijke waarden Waarden huidige cultuur Waarden Gewenste 
cultuur 

Eerlijkheid 
Respect 
Continu leren 
Beloftes nakomen 
Positieve instelling 

Klantgerichtheid 
Resultaatgerichtheid 
Kostenvermindering 
Controleren  
Kwaliteit 

Aanpassingsvermogen 
Continu leren  
Klanttevredenheid 
Engagement van 
medewerkers 
Coaching/mentoring 



2. Waarden : identificeren van 
waarden 
Top-down aanpak 
•  De top definieert de waarden (directie, management team,… ) 
•  Medewerkers sluiten aan … of niet 

Methoden : brainstorm, workshops (metaplan),… 

Bottom-up aanpak 
•  De organisatie in zijn geheel is betrokken 
•  De keuze gebeurt door consensus en overleg 
Methoden : waarden assessment, forums, invullijsten,… 

Gemengde aanpak 
•  De basis (voetstuk) wordt gelegd door de directie 
•  Het voetstuk wordt plaatselijk vervolledigd en geconcretiseerd 
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2. Uitdrukken van waarden 

Waarden worden zichtbaar in  
 - gedrag 
 - gebruiken, 
 - rituelen, 
 - symbolen 
 en artefacten (taalgebruik, huisstijl, stijl van 
leidinggeven en  uiterlijke kenmerken zoals kleding of inrichting) 

=> 

Waarden worden zichtbaar in details! 
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2. Enkele voorbeelden 
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2. Enkele voorbeelden 
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3. Case 

Parcours van de Vlaamse overheid rond waarden 
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4. Workshop Case : opdracht 
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4. Workshop Case : Opdracht 

Deelnemers hebben allemaal een gemeenschappelijk punt : 
We zijn lid/deelnemer van/aan het netwerk HR-non-profit 

Doel van de oefening : 

-  Bepaal 4 tot 5 waarden die het “netwerk HR-non-profit” kenmerken 
-  Formuleer de waarden concreet 

2 groepen en verschillende aanpakken 
-  Brainstorm 
-  Gestructureerde aanpak metaplan 
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5. Samenvatting  

34 


