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AAIM helpt het onderscheidend 
vermogen en de samenhang in  
uw organisatie te vergroten !
Wij zijn gespecialiseerd in het vergroten 
van het onderscheidend vermogen en het 
creëren van samenhang. Wij geloven dat 
organisaties die onderscheidend zijn en 
helder uitdragen waar zij voor staan, 
langduriger succesvol zijn. 

Kernwaarden als startpunt  
Het vergroten van het onderscheidend 
vermogen en de interne samenhang 
begint volgens ons met de identificatie 
van de échte kernwaarden. Dat wil 
zeggen de kernwaarden die het unieke 
karakter van de organisatie samenvatten. 
Dit zijn niet de populair klinkende  
kernwaarden zoals betrouwbaar, 
innovatief en klantgericht die vaak officieel 
worden uitgedragen, maar medewerkers 
en klanten weinig zeggen.   
Het zijn de échte waarden, de rituelen en 
de verhalen die het unieke en 
onderscheidende “karakter” van een 
organisatie bepalen. Volgens ons zorgt dit 
karakter voor het langdurige succes van 
een organisatie. Producten, diensten of 
processen zijn te kopiëren, echte 
kernwaarden daarentegen, zijn een 
constante factor, waarop een organisatie 
haar keuzes kan baseren. 

Waarom kernwaarden belangrijk 
zijn als startpunt 
Het blootleggen van de échte 
kernwaarden is belangrijk voor een 
organisatie omdat waarden:  
• Aangeven wat nastrevenswaardig is en 

een leidraad vormen voor medewerkers 
die samenvat waar de organisatie voor 
staat;  

• Richting geven aan veranderingen en 
reorganisaties en het succes van deze 
veranderingen mede bepalen; 

• Mensen aan een organisatie binden. Dit 
geldt zowel intern voor medewerkers 
als extern voor klanten.  

• Zorgen voor een verhoogde 
productiviteit en meer proactief 
handelen.  

• Wanneer ze helder en herkenbaar zijn, 
leiden tot reductie van onnodige regels 
en procedures. Hierdoor worden dan 
ook kosten bespaard. !

Nastrevenswaardig 
Kernwaarden geven richting aan het 
handelen. Wij zien in verzekeraar Brand 
New Day een mooi voorbeeld van een 
organisatie die haar kernwaarden 
consistent heeft doorgevoerd in de visie, 
missie, strategie, cultuur en structuur. Bij 
deze organisatie worden zowel klanten 
als medewerkers gezocht die passen bij 
de kernwaarden. De directeur kan, in het 

kader van de belangrijke waarde 
“openheid”, direct door klanten gebeld 
worden. Kortom, een mooi voorbeeld van 
hoe men aangeeft wat nastrevenswaardig 
is.  

Verandering 
Waarden geven ook richting aan 
verandering en reorganisaties. Zo 
schrijven Collins & Porras:  !
“Duurzaam succesvolle bedrijven zijn in 
staat trouw te blijven aan hun identiteit en 
kernwaarden en tegelijkertijd in staat zich 
voortdurend aan te passen aan de 
veranderingen in markt en maatschappij”.  !
Veranderingen die haaks staan op de 
échte kernwaarden, dat wat men 
belangrijk vindt, stuiten dan ook vaak op 
weerstand omdat medewerkers zich niet 
met de verandering kunnen identificeren. 
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Verbinden 
Kernwaarden verbinden mensen aan een 
organisatie en maakt dat ze zich in willen 
zetten voor de organisatie. Expliciete en 
betekenisvolle kernwaarden binden niet 
alleen medewerkers, maar juist ook 
klanten. Een van onze relaties 
verwoordde dat heel treffend:  !
“Je hebt als bedrijf een probleem als je 
klanten niet weten waarom ze zaken met 
je doen.”  !
Productief en Proactief 
Mensen zullen productiever zijn en meer 
proactief gedrag vertonen wanneer zij 
heldere kernwaarden hebben als leidraad 
om naar te handelen. Ze zullen zich meer 
betrokken voelen bij de organisatie, de 
keuzes die worden gemaakt begrijpen en 
meer tevreden zijn in hun werk omdat ze: 
“weten waar ze het voor doen”.  
Het is dan ook belangrijk om de échte 
kernwaarden te gebruiken bij het uitlijnen 
van de visie, missie, strategie en de 
structuur. Een uitgelijnde organisatie is 
dan ook productiever en winstgevender. 
Zo becijferde AON Hewitt in een 
onderzoek   dat een niet betrokken 1

medewerker jaarlijks $10.000 netto kost. 

Daartegenover staat dat organisaties met 
een hoge betrokkenheid onder 
medewerkers, 78% productiever zijn en 
tot wel 40% winstgevender. !!!!!!!
!
Wees voorzichtig! 
Kernwaarden zijn dus belangrijk voor een 
organisatie. Veel organisaties vatten hun 
identiteit dan ook al samen in kern-
waarden. Dit juichen wij uiteraard toe,  
maar gaat nog vaak mis: 
• De organisatie heeft een set 

kernwaarden die voor 
marketingdoeleinden interessant is, 
maar niet écht de kracht van de 
organisatie weerspiegelt; 

• Kernwaarden zijn opgesteld door de 
directie en weerspiegelen een 
onrealistische droom of beeld van de 
organisatie;  

• Kernwaarden voelen voor medewerkers 
(maar ook voor klanten) niet als echt 
aan of worden als opgelegd ervaren. Dit 
leidt vaak tot cynisme en sarcasme; 

• De organisatie bestaat uit meerdere 
groepen (denk bijvoorbeeld aan 
managers en professionals), die 
verschillende waarden belangrijk vinden 
en zich niet met elkaar en de organisatie 
identificeren, de samenhang ontbreekt;  

• De kernwaarden zijn nietszeggend. 
Geen enkele organisatie zal beweren 
geen kwaliteit te leveren of niet 
innovatief, betrouwbaar en betrokken te 
zijn. 

Hoe dan wel? 
Wij hebben een methode ontwikkeld, en 
al bij meer dan 20 organisaties toegepast, 
die de werkelijke kernwaarden in kaart 
brengt. Met behulp van de resultaten uit 
ons onderzoek worden niet 
functionerende delen van de visie, missie, 
strategie, cultuur en structuur samen met 
u geïdentificeerd en aangepakt. Ook is 
het met onze aanpak mogelijk om 
zogenaamde ‘misfits’ bloot te leggen 
tussen de waarden, cultuur en structuur 
binnen uw organisatie. Ook onderzoeken 
wij verschillen en overeenkomsten in de 
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klantperceptie van de kernwaarden. 
Voorgestelde aanpassingen leiden dan 
ook tot duidelijkheid, samenhang, meer 
proactief meedenken van zowel 
medewerkers als klanten en een vergroot 
onderscheidend vermogen. Tot slot zorgt 
onze methode vaak voor een reductie van  
overbodige regels, procedures, KPI’s en 
functies die weinig waarde toevoegen.  

Hoe we dit aanpakken? 
Het vergroten van het onderscheidend 
vermogen doen wij samen met u aan de 
hand van onze Organizational Culture Box 
Onderzoek (OCB). We doorlopen met u 
in ieder geval de volgende stappen: 

1. We brengen de werkelijke 
kernwaarden van de organisatie in 
kaart met behulp van onze online 
scan, een document analyse en een 
aantal aanvullende interviews. 

2. Door middel van prettig provocerende 
workshops komen we tot keuzes als 
het gaat om de échte kernwaarden, 
visie, missie, strategie, cultuur en 
structuur.  

3. We tonen verschillen tussen groepen 
(bijvoorbeeld managers en 
medewerkers, verschillende 
afdelingen en klanten) op een niet 
veroordelende manier. Dit doen we 
om ongewenste verschillen 
bespreekbaar te maken, om zo de 
samenwerking te verbeteren. 

Kosten 
Ons kernwaarden onderzoek kan ingezet 
worden voor verschillende doeleinden. De 
doorlooptijd en opzet van een 
kernwaarden onderzoek kan dan ook per 
organisatie verschillen. Desondanks 
geloven wij in helderheid en openheid, 
ook als het gaat om de kosten van onze 
dienstverlening. Wij voeren ons 
kernwaarden onderzoek uit  voor 
organisaties, business units of afdelingen 
vanaf 8 medewerkers. Voor de eerste 8 
medewerkers rekenen wij een 

totaalbedrag van € 3.800,-  Voor iedere 
extra medewerker rekenen wij vervolgens 
€150,-. Voor een organisatie met 50 
medewerkers betekent dit een 
totaalbedrag van € 9.800,-. Door de meer 
dan 20 organisaties waar wij een 
kernwaarden onderzoek uitvoerden, is 
steeds weer aangegeven:  
“dat dit bedrag in schril contrast staat met 
de opbrengsten die worden gerealiseerd”.  

Bent u geïnteresseerd in het vergroten 
van het onderscheidend vermogen, het 
versterken van de cultuur van uw 
organisatie en betere interne 
samenhang? Neem dan contact op via 
info@aaim.nl of bel 033-3302513.  

Wilt u meer weten over AAIM, kijk dan 
eens op www.aaim.nl. 
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Visuele weergave van het OCB model


