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Kernwaardentraining 

 
Dé training om je employer én employee branding nog sterker te maken!  
 

Wat zijn kernwaarden?  
Kernwaarden zijn de belangrijkste eigenschappen of drijfveren die laten zien waar een bedrijf voor staat. 
 

Inzicht creëren  
Helder! personeelsmanagement biedt een kernwaardenworkshop en -training aan voor organisaties die graag inzicht 
willen krijgen in de drijfveren van de organisatie en deze ook willen benutten in hun bedrijfsvoering en communicatie. 
Gedurende deze training onderzoeken wij de gedragen waarden en vertalen deze naar Heldere! Kernwaarden. 
 
Tijdens de workshop Waardenspel, die onderdeel is van de training, komen er spelenderwijs kaarten op tafel die de 
onzichtbare, soms onbewuste opvattingen en meningen over het thema ‘werk’ bespreekbaar maken. Het is een spel 
dat geen winnaars of verliezers kent maar dat interactief en op een laagdrempelige manier inzicht creëert in de 
waarden van het team. Het spel zet aan tot nadenken en zorgt voor meer verbinding, wat bijdraagt aan betere 
communicatie en onderlinge verstandhouding. Deze workshop kan organisatie breed ingezet worden of binnen het 
MT/Directie team afhankelijk van de wens van de organisatie. 
 
Aansluitend op de workshop biedt Helder! een Kernwaardentraining aan voor HR Professionals en/of directie.  
Tijdens deze training worden de uitkomsten van de workshop besproken en inzichtelijk en wordt duidelijk hoe 
kernwaarden effectief en aantrekkelijk ingezet kunnen worden.  
 

Resultaat 
Passende waarden die staan voor de kwaliteit van je bedrijfsvoering.  
Het is de basis waarop je als organisatie beslissingen neemt, zakendoet en klanten ambassadeur van je merk maakt. 
Maar Kernwaarden geven niet alleen aan waar je als organisatie voor staat als het om klanten gaat. 
 
Duurzaam werven 
Wil je nieuwe talenten aantrekken met dezelfde werkethiek en motivatie dan vraagt dat om een heldere verwoording in 
je wervingsteksten. We spreken namelijk pas over een duurzame match wanneer er sprake is van een overeenkomst in 
gevraagde competenties, vaardigheden én persoonlijke eigenschappen. 
 
Eigen werknemers worden trotse ambassadeurs! 
Kernwaarden zeggen iets over het denken en doen in je organisatie. Ze geven werknemers een richtlijn, een 
afgesproken gedragscode. Hoe mooi is het als jouw medewerkers met trots over jouw organisatie naar ‘buiten’ 
vertellen.  

 

                 Kosten  
• Workshop op locatie per groep                 € 550,- excl. BTW 

                    De workshop duurt +/- 3,5 uur. 
                         Deelnemers: Medewerkers (incl. directie) 
                         Max. 5 personen per groep. 

• Kernwaardentraining op locatie per groep              Vanaf  €475,- excl BTW 
                       De training duurt minimaal 3 uur  

                                       Deelnemers: Directie/MT of HR-professionals 
                       Max. 8 personen  
  
               Trainingen zijn maatwerk; wij gaan graag in gesprek over de wensen en doelen. 

                               Ook is het mogelijk om trainingen te verzorgen bij ons op locatie. Invulling en prijs hiervan in overleg. 

                              Geïnteresseerd en/of meer info?  
                                        Neem vrijblijvend contact met ons op via 0495-700203 of mail naar  
                                        info@helderpersoneelsmanagement.nl 
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Onze kernwaarden 
 
Helder! personeelsmanagement is trotse drager van kernwaarden. 
GROEI – VERTROUWEN – MOED – HUMOR! 
 
Deze kernwaarden zetten we in voor interne en externe communicatie doeleinden én in onze dienstverlening. 
Graag delen we deze als voorbeeld. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

   


