
Dit is ook echt zo’n term waarvan je denkt: Wat is het 
in hemelsnaam? Woorden die jou als persoon, als 

ondernemer, als onderneming omschrijven. Ze geven je 
leven richting en zorgen er voor dat in je onderneming 

alle neuzen de goede kant op staan.
Waarom doe je wat je doet?

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die 
ons beeld en ons oordeel, filteren over onszelf en over 

anderen. De kwaliteiten die je bezit zeggen vooral waar 
je goed in bent en hoe je dingen doet. Je kernwaarden 

verklaren waarom je bepaalde dingen doet en welke 
keuzes je maakt. 

Kernwaarden kies je niet zelf, ze kiezen jou. Ze staan ook 
niet vast, zo waren mijn kernwaarden als kind anders dan 
dat ze nu zijn. Al liggen ze vaak wel heeeel dicht bij elkaar.

Het bepalen van  
je kernwaarden
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Korte opdracht

Ik wil je aan het 
denken zetten. Ik deel 
hieronder een lijst 
met heeeeeul veel 
kernwaarden. 

Kies uit onderstaande 
kernwaarden de 10 uit 
die jouw naam roepen. 

Je zult vanzelf 
merken naar welke je 
wordt toegetrokken, 
dus wordt vooral 
niet bang voor de 
gigantische lijst op 
de volgende pagina’s. 
Hoe intimiderend 
het er ook uit ziet.

Schrijf de kernwaarden op tien lege velletjes 
papier. Kom je niet tot 10? Geen probleem, 
alleen maar goed. Dan ben je al selectief 
bezig.

Leg nu de eerste twee kernwaarden naast 
elkaar. Als je één van deze twee moest 
kiezen, welke zou je dan kiezen? 

Leg de kernwaarde die je niet kiest apart. 
Blijf je andere kernwaarden met elkaar 
vergeleken tot je een top 5 hebt. 

Als je jouw vijf kernwaarden hebt leg je ze 
vervolgens op volgorde van belangrijkheid.
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Dankbaarheid Rijkdom Kennis Vrede

Vreugde Rust Levenslust Schoonheid

Waardering Duurzaamheid Liefde Simpelheid

Solidariteit Loyaliteit Traditioneel Uitdaging

Medogen Souplesse Gezondheid Gemak

Aandacht Betrokkenheid Troost Veelzijdigheid

Toewijding Zorgzaamheid Geloof Gevoeligheid

Flexibiliteit Nuchterheid Vreugde Veerkracht

Tevredenheid Zingeving Trouw Gezag

Fijnzinnigheid Nederigheid Geluk Veiligheid

Ontdekken Orginaliteit Meeveren Waarheid

Avontuurlijk Bescherming Zekerheid Bevrijding

Assertiviteit Overgave Zelfbehoud Passie

Balans Effectiviteit Mildheid Bewustzijn

Ontmoeten Avontuurlijk Moedig Bezieling

Openheid Speelsheid Vriendschap Pionieren

Authenticiteit Avontuurlijk Leiderschap Bloei

Bekwaamheid Efficientie Vrijheid Plezier

Ontspannen Eigenheid Kwaliteit Collegiaal

Optimisme Geduld Duidelijkheid Presenteren

Ontspannen Ondernemend Waardevol Communicatie

Ordelijkheid Ontdekken Overvloed Puurheid

Autonomie Dienstbaar Trouw Comptentie

Bescheiden Samenwerken Muzikaliteit Rationaliteit

Ontwikkelen Doelgerichtheid Meesterschap Intimiteit
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Vitaliteit Verbondenheid Waardigheid Verbinding

Inzet Humor Klantvriendelijkheid Daadkrachtig

Volharding Verdraagzaamheid Zorgvuldigheid Spontaniteit

Inzicht Vergeving Verantwoordelijk Energiek

Zelfkennis Inlevingsvermogen Gezamenlijkheid Stabiliteit

Mogelijkheden Vergeving Genuanceerdheid Enthousiasme

Zelfstandigheid Innovatief Uitmuntendheid Geborgenheid

Mondigheid Vernieuwing Gelijkwaardigheid Stilte

Zelfvertrouwen Inspiratie Gehoorzaamheid Tolerantie

Zuiverheid Vertrouwen Onvoorwaardelijk Onafhankelijkheid

Schenken Integriteit Betrouwbaarheid Groei

Discipline Continuiteit Spiritualiteit Hulpvaardigheid

Samen Rechtvaardigheid Toegankelijkheid Verbetering

Eenheid Creativiteit Tederheid Harmonie

Eenvoud Respect Erkenning Wijsheid
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 Wil jij in 2022 
eindelijk stappen 
zetten met jouw 
personal brand?

Knoop doorgehakt? Dan ben ik de 
persoon om jouw personal branding 

strategie ijzersterk neer te zetten. 

Plan via onderstaande link een geheel 
vrijblijvende kennismaking aan en dan 
zorg ik er voor dat je 2022 goed start!

Claim je in december je plek voor 
januari of februari? Dan krijg van mij 
GRATIS drie door mij geïllustreerde 

gifjes t.w.v. 249 euro cadeau!*

Lieve groetjes,
Anne-Loes

*geldig bij Personal Branding traject 
Wees Jezelf & Shinen.

Vraag hier een 
kennismakingsafspraak aan

https://studiopinck.nl/kennismakingsgesprek-advent-2021/
https://studiopinck.nl/kennismakingsgesprek-advent-2021/

