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Dulux believes in 
power of colour & its 
Let’s Colour program 
is committed to make 
a positive difference in 
people’s lives globally.

Kwaliteit 

Duurzaamheid 

Inspiratie 

Ontzorgen We produceren verf.



WHY 
Waarom en - vooral - waartoé doe je de dingen die je 

doet? Voor wie? Welke overtuiging zit daar achter?

HOW  
Op welke manier doe je die dingen? Wat zijn je 

waarden en waar blink je in uit?

WHAT 
Wat lever je concreet op? Wat is je product of dienst? 

Hoe maak je daarmee je ‘WHY’ waar?



In everything we do, we believe in 
challenging the status quo, being 

different.

Wij geven vrouwen een nieuw gevoel 
van eigenwaarde.

Wij hoeden over de sprookjes.

Design for everyone.

Sparking the evolution.

To refresh the world...

To bring inspiration 
and innovation to 
every athlete in te 

world.

Tomorrow’s answers today.

Wij lopen voorop in het brengen van eenvoud.

To make the ordinary affordable, 
and the extraordinary attainable.



Waarom eigenlijk?





Organisatie in 
de mensen.

“Purpose drives 
people”.



“Wat we doen is te kopiëren,  
wie we zijn is dat nooit.”



Organisatie in 
de mensen.

“Purpose drives 
people”.

Je houdt ervan 
of je haat het.

Heldere 
positie voor 

iedereen.





Organisatie in 
de mensen.

“Purpose drives 
people”.

Je houdt ervan 
of je haat het.

Richting voor 
je doen en 

laten.

‘Merkwaardig’ 
gedrag.

Heldere 
positie voor 

iedereen.



bit.ly/NMCAY

http://bit.ly/NMCAY


Organisatie in 
de mensen.

“Purpose drives 
people”.

Je houdt ervan 
of je haat het.

We hebben er 
zin in!

Richting voor 
je doen en 

laten.

‘Merkwaardig’ 
gedrag.

Heldere 
positie voor 

iedereen.



My job? 
To put a man on the moon.



“Where your talents and the needs of the world cross;  
there lies your vocation.” 

!

Aristoteles





“Everything I do is to … [purpose/belief] 
so that … [what to accomplish]”

WHY-statement



Zoek nu een ‘maatje’ en wissel jullie 
antwoorden uit... 

!

Ben je degene die luistert? Stel dan zoveel 
mogelijk vragen die je gesprekspartner verder 

helpen! 
!

Voorbeelden: 
“Waarom is dat belangrijk voor je?” 

“Wat wil je daarmee bereiken?” 
“Wat hebben anderen daar dan aan?” 

“Wat maakt dat de ‘juiste’ keuze?” 
“Wat zou er missen als je dat niet deed?” 

!

Word je bevraagd? Wees dan alert op je eigen 
antwoorden en noteer belangrijke dingen.



“When you know the WHY,  
you know the way.”



Welk merk kent 
deze waarden?

Imagination

Creativity

Fun

Learning

Creativity

Caring

Quality



Mission:  
‘Inspire and develop the builders of tomorrow’ 
Our ultimate purpose is to inspire and develop children to think 
creatively, reason systematically and release their potential to shape 
their own future - experiencing the endless human possibility. 
!

Vision: 
‘Inventing the future of play’  
We want to pioneer new ways of playing, play materials and the business 
models of play - leveraging globalisation and digitalisation... it is not just 
about products, it is about realising the human possibility.

Wat is dan hun ‘WHY’?



Welk merk kent 
deze waarden?

Be responsible

Be natural

Be entrepreneurial Be commercial

Creativity

Be generous



“Everything innocent makes 
will always be 100% natural, 
delicious and nutritionally 
net-positive, so people are 
physically and mentally 
better off after they have 
eaten our food than before. In 
other words, we want to be a 
Trojan horse in society, getting 
as much fruit and vegetables 
into people as possible, to help 
us all live well and die old.”



1. Deliver WOW through service 
2. Embrace and drive change 
3. Create fun and a little weirdness 
4. Be adventurous, creative and open-minded 
5. Pursue growth and learning 
6. Build open and honest relationships with communication 
7. Build a positive team and family spirit 
8. Do more with less 
9. Be passionate and determined 
10. Be humble







Factsheet
De kracht van een heldere WHY

Kernboodschap Relevantie voor programmamanagers

Een heldere WHY geeft antwoord op de vraag 
waartoe je doet wat je doet en zorgt voor 
commitment, duidelijkheid, richting en energie.

Waartóe bestaat jouw programma eigenlijk? 
Ofwel: wie zou er wat missen als jouw 
programma er niet zou zijn? Jouw antwoord op 
die vraag biedt helderheid: aan opdrachtgever, 
klanten, partners en medewerkers.

Kernmodel Leestips

Je kunt het boek van Simon Sinek lezen: ‘Start 
with Why’ (‘Start met het waarom’), maar zijn 
TED-talk vertelt het grootste deel van zijn 
verhaal:
www.onsidee.nl/sinek

Wiro Kuipers Identiteitsstrateeg Ons Idee wiro@onsidee.nl

http://www.onsidee.nl/sinek

