
 
 

 

 

Waarde van waarden 

Onder invloed van de versnelling van maatschappelijke-, technologische- en           

economische veranderingen en de daaruit voortvloeiende specialisaties, zien we de 

complexiteit van bedrijfsvoering steeds verder toenemen. Enerzijds versterkt dit de 

noodzaak tot samenwerking van gespecialiseerde disciplines en anderzijds is het  

van groot belang om de passie en focus binnen de organisatie vast te houden op  

de gestelde doelen. Hoe speel je als directie hier op in? 

 

Personen hebben waarden en ook organisaties functioneren op basis van waarden. 

Waarden verbinden op vaak onzichtbare wijze wat personen, afdelingen en  

organisaties belangrijk vinden en hebben daardoor invloed op alle processen.  

Waarden bepalen hoe jij (de afdeling, de organisatie) de dingen in de wereld zet.  

 

Waarden zijn algemeen geldige emotioneel geladen begrippen, die een vingerafdruk 

geven van onze persoonlijke gevoelens en streven. Waarden bepalen in belangrijke  

mate welke beslissingen we zullen nemen en bij welke beslissingen wij ons prettig 

voelen.  

 

Gedeelde waarden binden mensen en faciliteren onderling 

werkgedrag, wat de kans vergroot dat zij hun doelen bereiken en 

betere prestaties leveren, zoals meer creativiteit, verantwoording, 

vertrouwen, aanpassingsvermogen en productiviteit. Betrokkenheid 

en vertrouwen stimuleert innovatie.  

Dit speelt ook een essentiële rol bij grotere projecten. 

  

Ons systeem, ValID, biedt kennis van persoonlijke, organisatie en 

cultuurwaarden en hoe deze zich tot elkaar verhouden.  

ValID is een dynamisch model. Het geeft een beeld van de actuele status, het laat de 

beweging van de mogelijke en gewenste verandering en ontwikkeling zien.  

Daarnaast biedt het u de basis om waardenbewust te werken. 

 

De voordelen van waardenbewust werken: 

 Een gevoel van betekenis hebben in het werk dat je doet, van gehoord worden. 

 Vertrouwd worden bij het nemen van verantwoordelijkheid. 

 Eerlijkheid op de werkplek. 

 Authentieke leiders. 

 Managers die gerespecteerd worden. 

 Medewerkers die positief over de organisatie spreken. 

 Medewerkers die graag deel uitmaken van de organisatie, hierdoor veel loyaler 

zijn. 

 Klanten worden beter door de medewerkers begrepen (53%) en behandeld. 

 Enorme toename van innovatie (zowel sociale- als technische innovatie). 

 

 



 
 

Een aantal percentages: 

 22% stijging van de nettowinst 

 21% hogere productiviteit 

 37% vermindering van ongevallen 

 37% vermindering van absentie/medewerker.  

 

Resumé:  

Waarden raken alle betrokkenen van de 

organisatie en hebben daarmee invloed op      

alle processen. Waarden bepalen de wijze 

hoe je de dingen in de wereld zet.          

 

Betrokken medewerkers leveren betere 

prestaties, die van cruciaal belang zijn voor      

het succes van de organisatie. 

 

We werken met een online vragenlijst die 

jezelf naar eigen inzicht en ervaring invult.     

Je bent leidend bij het invullen en kiest je 

eigen woorden en het resultaat is een 

weergave van wat jij (de groep, afdeling, 

organisatie) belangrijk vindt, vrij van enig 

oordeel. 

                                                                                                                             

Deze aanpak levert een universele taal en begrippenkader op. 

 

Neem contact op 

Benieuwd naar meer informatie over persoonlijke-, afdelings- en organisatie- (cultuur) 

waarden en hoe wij je kunnen ondersteunen bij het identificeren van deze waarden en 

het ontwikkelingsproces? 
 
ZSgroep 

+31 20 695 66 44 

info@zsgroep.nl  

www.zsgroep.nl 

www.zsvalid.com  
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