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Kernwaarden	  zijn	  de	  grondstof	  voor	  het	  bepalen	  
van	  een	  gezamenlijke	  organisa8e-‐iden8teit	  en	  
visie.	  Pas	  als	  je	  weet	  wie	  je	  bent,	  kun	  je	  
nadenken	  over	  je	  bestemming.	  Daar	  komt	  nog	  bij	  
dat	  verandering	  succesvoller	  verloopt	  als	  je	  weet	  
wat	  mensen	  drij@.	  Je	  kunt	  de	  grootste	  kracht	  
aanboren	  als	  je	  mensen	  vanuit	  intrinsieke	  
waarden	  aanspreekt.	  Pas	  dan	  is	  het	  immers	  
betekenisvol.	  Zo	  geven	  waarden	  antwoord	  op	  de	  
vraag	  waarom	  de	  organisa8e	  ertoe	  doet.	  Kennis	  
van	  waardenpatronen	  biedt	  prak8sche	  inzichten	  
voor	  cultuur-‐	  en	  visieontwikkeling,	  ontwikkeling	  
van	  mens	  en	  organisa8e,	  posi8onering	  en	  
reputa8eversterking.	  

Drijfveren	  achterhalen
Ben	  je	  benieuwd	  naar	  het	  waardenbeeld	  van	  
jouw	  organisa8e	  of	  de	  organisa8e	  waarvoor	  je	  
werkt?	  Wil	  je	  weten	  hoe	  je	  het	  waardenbeeld	  
kan	  gebruiken	  in	  de	  in-‐	  en	  externe	  
communica8e?	  	  En	  zo	  handvaHen	  krijgen	  om	  alle	  
werknemers	  werkelijk	  de	  waarden	  van	  jouw	  
organisa8e	  te	  laten	  beleven	  en	  doorleven?	  Dan	  is	  
deze	  waardenworkshop	  wat	  voor	  jou!	  
In	  deze	  inspirerende	  waardenworkshop	  maak	  je	  
kennis	  met	  enkele	  waardensystemen	  en	  met	  een	  
methodiek	  om	  in	  korte	  8jd	  de	  leidende	  
organisa8ewaarden	  helder	  te	  krijgen.	  Ook	  staan	  
we	  s8l	  bij	  de	  vraag	  hoe	  je	  de	  gevonden	  waarden	  
in	  je	  werk	  kunt	  laten	  zien	  en	  hoe	  je	  ze	  vertaalt	  in	  
communica8es8jlen	  en	  betekenisgeving.	  

Proeven	  van	  karakter
Om	  de	  beleving	  compleet	  te	  maken,	  wordt	  de	  
workshop	  afgesloten	  met	  een	  wijnproeverij.	  Dat	  
doen	  we	  niet	  alleen	  voor	  de	  lol,	  want	  de	  stap	  van	  
iden8teit	  naar	  wijn	  is	  kleiner	  dan	  je	  denkt.	  Denk	  
maar	  aan	  datgene	  wat	  je	  bij	  een	  organisa8e	  
ervaart.	  De	  werkelijke	  aard	  is	  complexer	  en	  niet	  
al8jd	  duidelijk	  zichtbaar.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  
wijn.	  Je	  ziet	  een	  e8ket	  met	  informa8e,	  ruikt	  het	  
bouquet	  en	  proe@	  aroma’s,	  maar	  toch	  is	  het	  
las8g	  om	  het	  ware	  karakter	  van	  de	  wijn	  meteen	  
te	  duiden.	  De	  laatste	  oefening	  	  is	  dan	  ook	  om	  je	  
waardenassocia8es	  te	  koppelen	  aan	  
proefno88es	  van	  verschillende	  wijnen.	  Zodra	  je	  
de	  wijnen	  hebt	  geselecteerd	  die	  het	  meest	  
overeenkomen	  met	  je	  geformuleerde	  
omschrijvingen,	  is	  het	  8jd	  om	  het	  karakter	  van	  
de	  wijnen	  zelf	  te	  proeven.	  Wij	  beloven	  alvast	  dat	  
je	  de	  smaak	  te	  pakken	  krijgt!	  	  

Voor	  wie	  is	  deze	  workshop	  bedoeld?
De	  workshop	  is	  geschikt	  voor	  HR-‐managers,	  
communica8eadviseurs,	  bestuurders	  en	  
leidinggevenden.

Programma
16.00	  -‐	  16.30	  uur	  	   Ontvangst
16.30	  -‐	  18.00	  uur	  	   Waardenworkshop	  met	  
	   	   Raymond	  Godding
18.00	  -‐	  19.00	  uur	   Wijnproeverij	  en	  napraten

Kosten	  
€	  95,-‐	  excl.	  BTW;	  leden	  van	  de	  
Communica8ewinkel	  betalen	  €	  45,-‐	  (ex	  BTW)

Datum
Donderdag	  8	  september	  2011

Raymond	  Godding
Raymond	  is	  vanaf	  1990	  werkzaam	  in	  het	  
communica8evak	  met	  zijn	  eigen	  bureau	  Godding	  
&	  Co	  en	  vanaf	  2000	  specifiek	  in	  corporate	  
communica8e.	  Zijn	  kracht	  is	  het	  etaleren	  van	  
kern	  en	  koers	  in	  woord	  en	  beeld.	  Hij	  helpt	  
organisa8es	  om	  vanuit	  werkelijke	  inten8es	  te	  
communiceren	  met	  stakeholders	  en	  afstemming	  
te	  realiseren	  tussen	  iden8teit	  en	  beleving.	  
Raymond‘s	  drijfveer	  is	  iden8teit	  tot	  leven	  te	  
brengen	  in	  verhaal	  en	  beeld	  en	  het	  onbewuste	  
bewust	  te	  maken	  door	  passende	  beleving	  te	  
creëren.	  Met	  behulp	  van	  de	  Spiral	  Dynamics	  
methodiek	  en	  het	  zelf	  ontwikkelde	  Soul	  Xpress	  
model	  ondersteunt	  hij	  organisa8es	  bij	  het	  
definiëren	  en	  –	  in	  en	  extern	  –	  uitdragen	  van	  een	  
gedeeld	  organisa8everhaal.	  Raymond	  doet	  dit	  
vanuit	  een	  integrale	  kijk	  op	  visie-‐ontwikkeling	  en	  
veranderingsprocessen.	  Zijn	  gedachtegoed	  is	  
beeldend	  verwoord	  in	  zijn	  boek	  Organiseren	  met	  
zin,	  waardenvolle	  verhalen,	  dat	  in	  oktober	  2010	  
verscheen	  bij	  uitgeverij	  Quist.	  Hij	  wordt	  dan	  ook	  
regelma8g	  gevraagd	  workshops	  en	  presenta8es	  
te	  geven	  over	  corporate	  story	  en	  duurzaam	  
communiceren.

Workshop	  ‘Proeven	  van	  karakter’

Op	  zoek	  naar	  idenEteit	  met	  waarden	  en	  wijn
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