Uitleg Kernwaarden
A
Ambitie

Erop gericht zijn om carrière te maken en succes te
boeken.

Assertiviteit

Voor zichzelf op durven komen en gedachten en
gevoelens durven uiten.

Avontuur

Iets spannends of onverwachts beleven.

B
Balans

Toestand van rust en harmonie, evenwicht.

Behulpzaamheid

Anderen willen helpen.

Beroemd zijn

Bekend zijn en bewonderd worden.

Betrouwbaarheid

Erop kunnen vertrouwen dat een ander een gegeven
belofte of een gedane toezegging ook daadwerkelijk
nakomt.

Bescheidenheid

Je niet op de voorgrond dringen en de dingen die je
kunt kleiner maken dan ze zijn.

Betrokkenheid

Je verbonden voelen en tonen met iets of iemand.

Bijdrage leveren

Een aandeel leveren in iets (bijvoorbeeld een
maatschappelijk doel), meehelpen, steunen.

C
Compassie

Je betrokken voelen bij pijn en lijden, met de wens
om deze pijn en dit lijden in jezelf en anderen te
verlichten en daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Controle

Toezicht houden op de juiste werking van iets, op
het naleven van de voorschriften, op het al of niet
aanwezig zijn van een fout. Controle is ook de mate
van beheersing.

Creativiteit

Een flexibele houding die je in staat stelt om van
oude manieren van denken los te komen,
gewoontes te veranderen of dingen van alledag in
een nieuw licht te kunnen zien. Scheppend
vermogen.

D
Deskundigheid

Beschikken over kennis van zaken, ervaring en
vaardigheid, nodig om een taak of functie te
vervullen.

Discipline

Doen wat er van je verwacht wordt, regels opvolgen.
Jezelf aan het werk kunnen zetten.

Doelgerichtheid

Je ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of
afleidingen blijven richten op het bereiken van het
doel.

Doorzettingsvermogen Keuzes maken en je niet door tegenslag laten
weerhouden om keuzes ten uitvoer te brengen.
Duidelijkheid

Geen mogelijkheid tot misverstanden bieden,
begrijpelijk en helder zijn.

Duurzaamheid

Zo met de aarde omgaan dat deze onze kinderen én
de generaties daarna in hun behoeften kan blijven
voorzien. Ervoor zorgen dat de aarde leefbaar blijft.

E
Eerlijkheid

Niet liegen, bedriegen en stelen. Je vertelt onder alle
omstandigheden de waarheid, zelfs als dit betekent
dat je iemand teleurstelt. Zeggen wat je doet en doen
wat je zegt.

Enthousiasme

Met hart en ziel ergens van in vuur en vlam raken,
bevlogenheid, ergens heel veel zin en plezier in
hebben.

F
Flexibiliteit

Je gemakkelijk aan kunnen passen aan een
veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden,
taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van
anderen.

G
Geduld

Eigenschap om kalm de dingen af te wachten.

Geluk

Tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden.
Hierbij kunnen diverse positieve emoties spelen,
zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en
vrolijkheid.

Gemak

Alles wat het leven gemakkelijker of plezieriger
maakt.

Gezondheid

Gezondheid is een toestand van algeheel
welbevinden waarin er geen sprake is van mentaal of
fysiek letsel of ziekte.

H
Handigheid

Slimme en vaardige manier om iets te doen of te
maken, behendigheid, vindingrijkheid.

Humor

Het vermogen om iets wat als grappig, amusant of
geestig wordt ervaren aan te voelen, te waarderen of
over te brengen op anderen.

I
Initiatief nemen

Uit eigen beweging, zonder aansporing van iemand
anders, actie ondernemen of actie in gang zetten, in
plaats van af te wachten. Kansen en problemen
signaleren, voorstellen doen en oplossingen
aandragen.

Inlevingsvermogen

Vermogen om je voor te stellen en in te voelen hoe
het is om iemand anders te zijn of om in een andere
situatie te zijn.

Inspiratie

Door iets wat je waarneemt en je raakt ideeën krijgen
om iets te gaan doen of maken. Je voelt een innerlijke
kracht waardoor je opbloeit en je lerende vermogen
gestimuleerd wordt.

K
Kwaliteit

De mate waarin iets goed is of aan bepaalde normen
voldoet en daar zelf naar streven.

L
Leiderschap

In staat zijn om zichzelf of anderen te inspireren en
stimuleren om een doel te bereiken.

M
Moed

De bereidheid om de confrontatie met lichamelijke
pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid,
angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan.

N
Nauwkeurigheid

De mate waarin je iets tot in de puntjes regelt of
behandelt.

Nieuwsgierigheid

Een natuurlijke onderzoekende, verkennende en
lerende houding.

O
Onafhankelijkheid

Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen
overtuigingen dan op de wens anderen een plezier te
doen. Een eigen koers varen.

Ondernemen

De handen uit de mouwen steken en bepaalde zaken
op touw zetten. Doen wat moet om iets uit de grond
te stampen met de nodige energie.

Ontwikkeling

Veranderen van activiteiten, gewoontes of gedrag,
meestal in de zin van verbetering of uitbreiding.

Optimisme

Houding waarbij je alles van de positieve kant bekijkt.

Ordelijkheid

Met een bepaalde regelmaat, net, opgeruimd, rustig
en zonder uitspattingen.

P
Passie

Een groot verlangen naar iets waaraan veel tijd en
energie wordt besteed en waarbij ook frustratie en
tegenslag (lijden) voorkomt. Je overwint tegenslagen
om je doel te bereiken. Hartstocht.

Plezier

Prettig gevoel van blijheid en vrolijkheid.

R
Rechtvaardigheid

Persoonlijke beleving van wat juist en eerlijk is.

Respect

Het door gedrag laten blijken van eerbied als uiting
van een gevoel van hoogachting of waardering.

Resultaatgerichtheid

Weten waar je naartoe wilt. Het resultaat helder voor
ogen hebben voordat je begint en recht op je doel
afgaan.

Rijkdom

Beschikken over voldoende geld en middelen, het
ervaren van welvaart en tijd hebben om je zo te

ontwikkelen dat je aan je innerlijke behoeften kunt
voldoen.

S
Samenwerken

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook
wanneer de samenwerking over iets gaat wat niet
van direct persoonlijk belang is. Handelen als team.

Spontaniteit

Zeggen en doen wat in je opkomt. Ongedwongen
opwelling of gevoelsuiting, onverwacht handelen.

Sportiviteit

Bepaalde binding en liefde voor (een) sport en ook je
op een sportieve manier meten met anderen. Iets
goed opnemen als je verliest.

U
Uitdaging

Iets wat je prikkelt om aan de gang te gaan. Iets wat
je inspireert omdat het moeilijk is.

V
Veiligheid

De aanwezigheid van regelmaat en stabiliteit. Een
gevoel van geborgenheid en acceptatie en de
afwezigheid van gevaar.

Verantwoordelijkheid De verplichting voelen om ervoor te zorgen dat iets
goed gaat.
Verbeeldingskracht

De kunst om dingen te verzinnen,
voorstellingsvermogen, fantasie.

Verdraagzaamheid

De bereidheid om van anderen veel te verdragen of
te accepteren, tolerantie.

Vernieuwing

Het toepassen van iets wat elders zijn nut al bewezen
heeft. Innovatie.
Nieuw idee, product, dienst of proces, of combinatie
daarvan.

Voorzichtigheid

Ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.
Schade voorkomen.

Vrijheid

Je mag zelf bepalen wat je wilt doen en hoe je het
wilt doen, zonder invloed van anderen. De
mogelijkheid om zelf te kiezen en je eigen leven in te
richten.

Z
Zekerheid

Geen risico lopen, veiligheid, vastheid,
onveranderlijkheid.

Zelfvertrouwen

Vertrouwen in wat je kunt. Gevoel van eigenwaarde.
Jezelf okay vinden.

