
Nieuwsgierig geworden?

‘Please be Frank’ en neem 
gerust contact me op:

frank@forchiefs.com
tel 0031630641591
www.forchiefs.com

Frank & ForChiefs

Waarom purpose

De 4 ingredienten

Van statement naar claim

Wat is purpose

mailto:frank@forchiefs.com


‘Being Frank’
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‘Igniting meaningful work’
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Wat is purpose?

VISION
Success FOR the company

PURPOSE
Success WITH the company
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Wat is purpose?

‘A higher cause’ ...die…

● De ‘buitenwereld’ neemt als vertrekpunt..wat 
heeft de wereld nodig..inconvenient  truth!
● Aangeeft waar je voor staat & goed kan
● Actie-gericht is
● Inspireert: medewerkers, klanten etc

...generaties mee  gaat & de driver in business is!!
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Wat is purpose?

Groepsdirectie Rabobank: 

'Purpose is een must, ook voor finance community'

“Purpose klinkt misschien wel ietsje soft”, vervolgt Wiebe 
Draijer, “zelf spreek ik liever van een kompas dat leidend is 
voor het denken en handelen en dat verbonden dient te 
worden met de business en de manier waarop je als 
organisatie omgaat met medewerkers, klanten en andere 
stakeholders. 
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Wat is purpose?
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Waarom is purpose belangrijk?

80% of people say they are loyal to 
businesses that help them achieve 

the Good Life

Sustainable Brands and Harris Poll Study

https://insights.sustainablebrands.com/full-report/
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Waarom is purpose belangrijk?

70% meer tevreden

Purpose gedreven bedrijven hebben 70% meer tevreden en 
40% meer betrokken werknemers

EY: The Business Case for Purpose (2015)
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Waarom is purpose belangrijk?

14 keer productiever

Bedrijven met purpose zijn 14x zo productief als het 
gemiddelde bedrijf in de S&P500 zonder purpose

- Raj Sisodia, Firms of Endearment
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Waarom is purpose belangrijk?

72% van de Generatie Z…

...baseert besluit om voor een bedrijf te 
werken op purpose
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Waarom is purpose belangrijk?

Je leeft 7 jaar langer...
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De 4 ingrediënten van een 
toekomstvast purpose



4 ingredients of a 
purpose

A purpose stands for the higher 
goal the company is pursuing.

It gives meaning to its workers, 
relevance for society and delivers 
loyalty from customers.

It needs 4 ingredients to do so:

authenticity
Linked to your heritage

relevance
Linked to the needs of the world

credibility
Heartfelt by the company

appealing
expressing urgency and dedication

1
5

Crafting 
your 
purpose



1.Relevant

Met relevant bedoelen we of 
het hogere doel van het 
bedrijf een daadwerkelijke 
bijdrage levert aan de wereld 
waarin we leven.

Is het een oplossing van de 
kritische maatschappelijke 
problemen van vandaag de 
dag?

We are in business 
to save our home planet



2. Authentiek

Het is 1op1 gerelateerd aan de 
wortels, de roots, en daarmee 
met de ontstaansgeschiedenis 
van het bedrijf. 

Daarmee ben je als bedrijf je 
dus bewust van het verleden 
en daarmee de context van je 
organisatie. 

De DNA van het  bedrijf

Een fossielvrij leven 
binnen 1 generatie



3. Geloofwaardigheid

Wordt de purpose ook echt in 
het hart beleden?

Is het echt iets wat we willen 
als bedrijf? Voel ik het ook 
echt...

Tesla’s mission is to accelerate 
the world’s transition to 

sustainable energy.



4. Aansprekend / Aantrekkelijk 

Is het echt een claim? Is het 
een statement?

Voel je spanning? Voel je 
uitdaging?

Een statement om de wereld 
beter te maken. Alle dieren uit de voedselketen

Met de ambitie...om de 
grootste slager ter wereld te 
worden.
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Van statement naar claim
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The result.

an authentic,    
relevant, credible 
and appealing 
purpose 
statement

2
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