Win Van Jezelf

Kernwaarden Teamcultuur
Datum: __________________

Naam:

______________________________________

Hieronder staat een lijst met 40 verschillende kernwaarden. Probeer er 5 uit te zoeken die passen bij
jullie team cultuur. Het beste is om vanuit elk onderdeel 1 kernwaarde te kiezen. Je kunt ook
combineren en samenvoegen.
Tip:

Je kunt iedereen een prioriteiten lijstje laten maken. Dus van elk onderdeel een top 3 maken.
Vervolgens tel je alle punten bij elkaar op om de meest gekozen kernwaarden te vinden.
1 = 3 punten
2 = 2 punten
3= 1 punt

Karakter
1. Integriteit
2. Eerlijkheid
3. Oprechtheid
4. Moed
5. Klasse
6. Dienstbaarheid
7. Nederigheid
8. Loyaliteit

-

het juiste doen omdat het het juiste is
de waarheid vertellen
echt zijn in je interactie met anderen
angsten onder ogen zien en moeilijke taken aanpakken
de betere persoon zijn en boven de situatie uitstijgen
helpen van anderen
bescheiden zijn over iemand haar talent of prestatie
voor elkaar opkomen, maakt niet uit waarvoor

Commitment
9. Toewijding
10. Voorbereiding
11. Hard werken
12. Intensiteit
13. Discipline
14. Volharding
15. Meedogenloos
16. Innovatie

-

volledige toewijding aan de taak, training en team
succes halen door een goede voorbereiding
het harde moeilijke werk uitvoeren om succes te halen
een sterke focus en energie meenemen naar elke taak
bereidheid moeilijke taken te doen die naar succes leiden
volhouden ondanks frustratie, moeheid of falen
nooit opgeven
altijd wegen tot verbetering zoeken

Relaties
17. Connectie
18. Eenheid
19. Respect
20. Mededogen
21. Vertrouwen
22. Waardering
23. Ondersteunen
24. Onbaatzuchtigheid

-

sterke, hechte relaties met mensen
gevoel van samenhang, we zitten er allemaal samen in
behandel elkaar met waardigheid
echt geven om de ander
vertrouwen dat anderen willen wat het beste voor ons team is
anderen laten weten hoe belangrijk ze zijn
anderen door moeilijke tijden helpen
de teambehoeftes voor het eigen zetten

Resultaat
25. Winnen
26. Competitief
27. Uitmuntendheid
28. Urgentie
29. Uitvoering
30. Meritocratie
31. Verantwoordelijkheid
32. Toerekenbaarheid

-

overal de winnaar in zijn
de felle meedogenloosheid te willen winnen
alleen het aller beste accepteren van onszelf en het team
serieus en doelmatig werken naar resultaat
de taak klaar krijgen en het goed uitvoeren
de beste spelen gebaseerd op prestatie en niet op politiek
volledige eigenaarschap over de taak om resultaat te bereiken
verantwoordelijkheid naar de anderen om de taak te volbrengen

Positiviteit
33. Passie
34. Trots
35. Enthousiasme
36. Zelfvertrouwen
37. Optimisme
38. Plezier
39. Humor
40. Blijheid

-

echte liefde voor de sport laten zien
trots op wie je bent en wie je vertegenwoordigd
aanstekelijke positieve houding bij elke situatie
geloven dat je het kan
de kansen en voordelen zien van elke situatie
plezier hebben in de ervaringen
de grappige kanten zien van situaties
blij zijn met de kansen en momenten

www.winvanjezelf.com

