
	  

 

Kernwaarden van A tot Z 

 

aanbidding 

aandacht  

aanpasbaar  

aansluiting  

aantrekkelijk  

aanwezig  

achting 

acceptatie 

affectie 

afwachtend  

ambitieus  

amusement  

amuseren  

angst  

assertief  

authenticiteit  

autonomie  

avontuur  

balans  

barmhartigheid  

bedachtzaam  

begaafdheid  

begeren  

behagen  

beheerst  

behendig  

behoedzaam  

behulpzaam  

bekwaam  

belangenbehartiging  

beleefdheid  

benaderbaar  

bereidheid  

beroemd  

bescheiden  

bescherming  

beschikbaar  

beslissend  

betamelijk  

betoverend  

betrokken  

betrouwbaar  

bevrijding  

bewust  

bezieling  

bijdrage  

bloei  

capabel  

capaciteit  

collegialiteit  

communicatief  

competitie  

consequent  

continuïteit  

 



	  

controle  

creatief  

creativiteit  

daadkracht  

dankbaar  

dapper  

degelijk  

design  

deskundig  

deugdzaam  

dienstbaar  

diepgaand  

diepzinnig  

directheid  

discipline  

doelgericht  

doelmatig  

doeltreffend  

dominantie  

doorslaggevend  

dromerig  

duidelijk  

duurzaam  

dynamisch  

eenheid  

eenvoud  

eer  

eerbied  

eerlijk  

effectief  

efficiënt  

eigenheid  

energiek  

enthousiast  

erbij horen  

erkenning  

essentie  

esthetisch  

ethisch  

evenwichtig  

exclusief  

extase  

familie(gevoel)  

fijnzinnig  

flexibel  

geborgen  

gedegen  

gedreven  

geduld  

gedurfdheid  

geestkracht  

gehoorzaam  

geleerd  

gelijkheid  

gelijkwaardig  

gelijk zijn  

gelijkvormigheid  

geloof  

geluk  

gelukzaligheid  

gemaaktheid  

gemak  

genezing  

genuanceerd  

gepast  

geraffineerd  

gevat  

gevoelig  

gewaagdheid  

gezag  

gezamenlijk  

gezellig  

gezond(heid) 

goedkoop  

gratie  



	  

groei  

handelend 

 handig  

handvaardig  

harmonie  

hartstocht  

heel  

helder  

hoffelijk  

hulpvaardig  

humor  

ijver  

initiatiefrijk  

inlevingsvermogen  

innerlijke vrede  

innovatief  

inspiratie  

integer/integriteit  

intelligent  

internationaal  

intimiteit  

intuïtief  

inventief  

inzet  

inzicht  

jeugdigheid  

kalmte  

kameraadschap  

kansrijk  

kennis  

keuze  

klantgericht  

klantvriendelijk  

kracht  

kuis  

kunstzinnig  

kwaliteit  

leergierig  

leider(schap)  

lenig  

leraarschap  

levenslust  

liefdadig  

liefde  

loyaal  

loslaten  

luisteren  

lustig  

luxe 

maatschappelijk  

macht  

makkelijk  

marktleider  

mededogen  

meesterschap  

meeveren  

mildheid  

moed  

moedig  

mogelijkheden  

mondigheid  

muzikaal  

nabijheid  

natuurlijkheid  

nauwkeurigheid  

nederig  

netjes  

nieuwsgierigheid  

nuchter  

onbaatzuchtig  

onberispelijk  

onafhankelijk  

ondernemend  

onderwijzend  



	  

ongelijkheid  

ongerustheid  

ontdekken  

onthechting  

ontmoeten  

ontspanning  

ontvankelijk  

ontvouwen  

ontwikkeling  

ontzag  

onstuimig  

onvoorwaardelijk  

oordeelkundig  

openhartig  

openheid  

opgetogen  

opgewekt  

oplettend  

oprechtheid  

optimisme  

ordelijk  

origineel  

overgave  

overtuigend  

overtuiging  

overvloed  

passie  

persoonlijke ontwikkeling  

pionieren  

plezier/fun  

plichtsbesef  

potentieel  

prestatie  

prestigieus  

prijsbewust  

probleemoplossend  

productief  

professioneel  

profijt  

puur(heid) 

rationaliteit  

rechtvaardigheid  

relatie  

relatiegericht  

respect  

resultaat  

resultaatgericht  

rijkdom  

rust  

samenwerken  

samenzijn  

schenken  

scherpzinnig  

schoonheid  

simpelheid  

slim  

sluwheid  

solidariteit  

snel  

souplesse  

soeverein  

souplesse  

speelsheid  

spiritueel  

spontaan  

stabiel/stabiliteit  

stilte  

stoutmoedig  

strijdlustig  

succes  

succesvol  

sympathiek  

synergie  

talent  



	  

teamgeest  

teamwerk  

technologie  

teder  

tevreden 

toegankelijkheid  

toewijding  

tolerant  

traditioneel  

transformatie  

transparant  

troost  

trots  

trouw  

uitdagend  

uitmuntend  

vaardig  

vastberaden  

veelzijdig  

veerkracht  

veilig(heid)  

verantwoordelijk  

verbeelding(skracht)  

verbetering  

verbinding  

verdraagzaam  

vergeving  

vernieuwing  

verrukking  

vertrouwen  

vervoering  

vervulling  

vindingrijk  

virtuositeit  

vitaliteit  

volharding  

volmaakt  

voltooien  

voorzichtig  

vrede  

vreugde  

vriendschap  

vrijgevig  

vrijheid  

vrolijk  

vroom  

vurig  

waakzaam  

waarachtig  

waarde  

waardering  

waardevol  

waardevrij  

waardig  

waarheid  

welgesteld  

welwillend  

wijs(heid)  

winst  

zekerheid  

zelfbeheersing  

zelfbehoud  

zelfkennis  

zelfstandig  

zelfvertrouwen  

zelfverzekerd  

zingeving  

zinvol  

zorgvuldig  

zorgzaam  

zuinig  

zuiver  

 


