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Snelle analyse van 
je bedrijfscultuur
Verbinden vanuit gezamenlijke waarden

Snel inzicht in de kern waarden van je organisatie
Jouw bedrijfscultuur is een uniek en krachtig instrument. Vanuit je visie en missie wordt door de 
cultuurwaarden bepaald hoe jij je plek in de markt wilt pakken. Inzicht in die cultuur zorgt ervoor 
dat jouw medewerkers de bedrijfsdoelen beter begrijpen en nastreven. Cultuur verbindt en levert 
resultaat. Met de 3D~dna® Corporate Culture Analysis heb je die cultuur binnen no-time inzichtelijk.

Duurzaam matchen
Je onderscheiden op de arbeidsmarkt is lang niet altijd gemakkelijk. Een filmpje op internet 
alleen doet weinig. En het aantrekken van de juiste mensen kost veel geld en energie. Stop met 
mismatchen van werknemers. Het is kostbaar en frustrerend. De kwaliteit van werving en selectie 
verhoogt sterk als je gaat matchen op cultuuraansluiting met de 3D~dna® Personal Analysis.

Teamverbinding
Mensen beïnvloeden elkaar, positief en negatief. De cultuur van een team kan daardoor veranderen, 
ook als je dat niet wilt. Dezelfde kant opgaan blijkt dan vaak lastig. Sluit het team nog aan bij jouw 
organisatiewaarden en draagt het nog bij aan de bedrijfsdoelen? De 3D~dna® Team Analysis geeft 
je antwoord op die vragen. 
 
Reserveer nu een exclusieve demonstratie!
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Snelle, objectieve
              analyse van je 

bedrijfscultuur

• Organisatie
 • Team
• Medewerker

Revolutionair concept
Je hebt veel energie gestopt in het zoeken naar de juiste persoon. De ervaring, de juiste 
opleiding, goede gesprekken gevoerd en dan. Dan gaat het mis. Blijk je toch niet bij elkaar 
te passen. Je had er iets anders van verwacht. Weg tijd, weg besteedde energie, weg ge-
maakte kosten. En het mag gewoon nog een keer.
 

Wie past het beste bij ons? 
Verspilde energie in een krappe arbeidsmarkt kan je organisatie flink belemmeren.  
Net zo goed geldt dat in een overvolle arbeidsmarkt. Want wie moet je kiezen? 
Bedrijven die hun cultuur kennen doen het beter op de arbeidsmarkt. Ze weten wie ze zijn 
en waar ze voor staan. Daardoor weten ze beter wie bij hen past. Hun arbeidsmarktcom-
municatie is daar op afgestemd. En dat zorgt voor identificatie op waarden in plaats van 
op taken.
 

Kleurenpsychologie
3D-dna® is gebaseerd op wetenschap. Person-organization fit gaat uit van het matchen 
van menselijke waarden en bedrijfswaarden. De wetenschap is het er namelijk al lang over 
eens: verbinden op waarden levert duurzame verbeteringen op in motivatie, productivi-
teit, gezondheid, teamspirit en waardering. Door de toevoeging van kleurenpsychologie is 
het matchen leuk en inzichtelijk en voor iedereen te begrijpen.

Kijk voor meer informatie op www.3D-dna.com


