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Opgedragen aan onze ouders,
Sam en Grace Chapman

en
Roger en Eleanor White,

die heel hun leven lang een voorbeeld waren
van hard werken en doorzettingsvermogen –

zonder daarvoor altijd veel waardering te krijgen
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Na twintig jaar waarin ik op alle mogelijke niveaus leiders gecoacht 
heb en wereldwijd duizenden professionele coaches getraind heb, ben 
ik gaan inzien dat er overal twee dingen zijn die mensen ertoe aanzet-
ten om uitmuntend te zijn: erkenning dat ze uniek zijn en bevestiging 
dat ze belangrijk zijn. De 5 talen van waardering op het werk geeft 
individuen, teams en complete ondernemingen een onmisbaar hulp-
middel om dat te doen door waardering tot een basisbegrip te maken 
in hun bedrijfscultuur.

AMY RUPPERT, Senior Gecertificeerd Trainer; CEO, The Integreship 
Group; Voormalig Nationaal Voorzitter, International Coaching Fede-
ration

Goede leiders staan bekend om hun technische vaardigheden. Nog 
betere leiders staan erom bekend hoe ze mensen zich laten voelen. 
Iedere leider die een stapje hoger wil gaan en van een goede leider een 
betere leider wil worden, moet De 5 talen van waardering op het werk 
beslist gaan gebruiken.

KAREN ALBER, Mede-Oprichter, The Integreship Group; Voormalig 
Hoofd Informatie, HJ Heinz

De 5 talen van waardering op het werk heeft overal ter wereld de manier 
veranderd waarop managers denken over waardering op de werkplek. 
Dit boek was al een managementklassieker, maar is nu nog beter door 
de herziene versie; met nieuw onderzoek naar de positieve voordelen 
voor organisaties wanneer hun werknemers zich gewaardeerd voelen 
om hun bijdrage, over verschillen tussen generaties, aandacht voor wat 
medewerkers op afstand nodig hebben, en waardering tussen collega’s 
onderling. Dit boek zal even waardevol zijn voor mensen die aan het 
begin van hun managementcarrière staan als voor ervaren managers 
door de praktische tips over relevante, aansprekende oplossingen hoe 
je de steeds meer diverse werknemers in kunt zetten.

PETER HART, President & CEO, Rideau, Inc.; Directeur, Adviesorgaan, 
Wharton Center for Human Resources, Universiteit van Pennsylvania
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De 5 talen van waardering op het werk is een essentieel hulpmiddel 
geweest voor onze werknemers en arbeidscultuur om te groeien en 
gevormd te worden. Het is bijzonder om te zien dat het vertrouwen 
toeneemt wanneer er belangstelling en waardering getoond wordt en 
voor elke werknemer de juiste taal daarvoor gebruikt wordt. De 
inzichten uit dit boek kunnen op mensen van alle generaties en exper-
tise worden toegepast: introvert en extravert, technische mensen en 
diegenen met sociale vaardigheden – ze konden allemaal deze princi-
pes gebruiken om tot echte groei te komen.

EVAN WILSON, Hoofd Klantenervaring, Meritrust Credit Union

In onze werkplek en omgeving is een blijvende roep naar echtheid. 
Deze herziene versie van De 5 talen van waardering op het werk geeft 
een dieper inzicht HOE je oprecht kunt zijn wanneer je in heel ver-
schillende omstandigheden iemands waarde bevestigt. Er zijn nu meer 
dan ooit zakelijke redenen om De 5 talen van waardering toe te passen. 
Deze herziene editie toont door middel van gedegen onderzoek aan 
dat organisaties er winst bij hebben wanneer ze zich inzetten voor een 
goede, positieve sfeer op de werkplek, de ene collega na de andere!

DAN AGNE, Eigenaar en Hoofdconsultant, The Agne Group; Directeur 
Effectieve Verkoop, The Brooks Group; Pastoraal medewerker, Open 
Bible Christian Church, Dayton, Ohio

Ik ben heel blij met deze tweede editie van De 5 talen van waardering 
op het werk. White en Chapman hebben uitstekend werk geleverd; ze 
gebruiken afwisselend statistieken en verhalen, diepgaand onderzoek 
en praktische inzetbaarheid. Ze geven de lezers een genuanceerde 
aanpak bij het waarderen van anderen op het werk, waardoor leiders 
en collega’s betere vaardigheden zullen hebben om het beste te halen 
uit hun medemensen op het werk en thuis.

DAVID ZINGER, Oprichter van The Global Employee Experience & 
Engagement Network; co-auteur People Artists: Drawing Out the Best 
in Others at Work.
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Het perspectief van Dr. Chapman en Dr. White op de realiteit van het 
leven van een manager is precies goed. Managers zijn in de meeste 
gevallen niet in staat om zo veel waardering te bieden als de mense-
lijke geest van de mensen onder hen verlangt. ‘Er is een dorp voor 
nodig om een kind op te voeden’ geldt evenzeer voor de fundamentele 
behoefte van alle mensen om begrepen en gewaardeerd te worden. In 
zekere zin wonen we allemaal in een ‘dorp’ en de principes van De 5 
talen van waardering op het werk maken het veel gemakkelijker om 
dat te doen wat mensen intuïtief willen geven en ontvangen.

TIM MYERS, Hoofd Materiaalontwikkelingslaboratorium – Metallo-
grafie, Honeywell, Inc.

Waardering is niet alleen een managementkwestie; het is een collegi-
ale kwestie. Het is een kwestie van een werknemer die zijn leidingge-
vende waardeert en een leverancier zijn werknemers, en die lijst gaat 
steeds maar door. In De 5 talen van waardering op het werk geven Dr. 
Chapman en Dr. White ons de visie om een cultuur te scheppen waarin 
iedereen elkaar waardeert en op prijs stelt, ongeacht de rol die ze bin-
nen de organisatie hebben.

TIFFANY SNIPES, Leren & Ontwikkeling Consultant, BJC Institute for 
Learning and Development

Als iemand die al lang gebruik gemaakt heeft van het principe van de 
vijf talen, was ik enthousiast over de nieuwe materialen die toege-
voegd zijn; die onderstrepen de bewezen financiële voordelen van 
waardering, het werken met teams op afstand, waardering tussen 
generaties, en ze bieden een sterk argument voor de algehele verbete-
ring van de betrokkenheid van werknemers. Wij blijven de training 
van De 5 talen van waardering op het werk aanbieden als een belang-
rijk hulpmiddel voor de bedrijven die bij ons aangesloten zijn. Wan-
neer personeelsleden leren wat anderen echt op prijs stellen qua 
waardering, dan zullen zaken als het moreel van het team, de samen-
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hang, eenheid en vooral de productiviteit versterkt worden, en zullen 
problemen verminderen; dat is onze ervaring.

DAVE TIPPETT, Directeur, On Site Learning & Consulting, The Employ-
ers’ Association

De 5 talen van waardering op het werk zijn essentieel geweest bij het 
opbouwen van een sterk team en het onderhouden van een positieve 
werkcultuur. Ik probeer elke dag oprechte waardering te tonen aan 
mijn teamleden, collega’s en managementteam. De nadruk op waar-
dering heeft de betrokkenheid van onze werknemers vergroot en de 
teamdynamiek versterkt.

MICHELLE SUTTER, Director of Sales, Holland America Line

De samenwerking met Dr. White bracht aan het licht hoe belangrijk 
het is om een blijvende cultuur van waardering te ontwikkelen. Door 
zijn workshops en hulpmiddelen om persoonlijke erkenning te geven, 
beginnen we nu een betere teamdynamiek te zien en onze communi-
catie van waardering is gericht op de toekomst. In het begin ging het 
niet vanzelf, maar we leren elkaars taal van waardering te herkennen 
en dat maakt een groot verschil.

JOANNE ZIARNEK, Research & Innovatie, L’Oreal USA
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VOORWOORD BIJ DE HERZIENE UITGAVE

IN 2009 BEGONNEN WE TE ONDERZOEKEN hoe de vijf liefdes-
talen toegepast zouden kunnen worden bij werkrelaties; we 
richtten ons speciaal op ‘waardering’ als het daarmee overeen-
komende begrip op de werkvloer. We hebben voor dit proces de 
Motivating By Appreciation (MBA) Inventory ontwikkeld om 
informatie te verzamelen. Ook hebben we een reeks materialen 
ontwikkeld om leiders en trainers erbij te helpen het concept 
van oprechte waardering toe te passen bij hun managers, afde-
lingshoofden en werknemers.

Nadat in 2011 de oorspronkelijke versie van The 5 Languages 
of Appreciation in the Workplace gepubliceerd werd, kwamen 
er veel enthousiaste reacties. Er zijn meer dan 300.000 exem-
plaren van de Engelstalige editie verkocht, en meer dan 150.000 
mensen hebben de online MBA Inventory gedaan om hun eer-
ste, tweede en minst belangrijke taal van waardering te bepa-
len. Ons boek is vertaald in zeventien talen en onze materialen 
zijn in minstens zestig landen gebruikt. We hebben wereldwijd 
meer dan 700 gecertificeerde trainers voor onze Appreciation at 
Work-workshops. Bovendien neemt de verkoop en het bereik 
van ons boek elk jaar nog toe (jaarlijks worden meer dan 40.000 
exemplaren verkocht), waardoor leidinggevenden en werkne-
mers uit de hele wereld leren hoe ze doeltreffend hun waarde-
ring kunnen uiten tegenover hun collega’s.

Bij het ontwikkelen van een positieve werkomgeving blijft 
het principe van waardering op het werk heel relevant; werk-
nemers op elk niveau van een organisatie willen heel graag 
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gewaardeerd worden. Maar de werkplek blijft veranderen en we 
hebben in de afgelopen tien jaren veel geleerd en beter begre-
pen wat belangrijke factoren zijn in het communiceren van 
oprechte waardering op allerlei werkterreinen.

Als gevolg daarvan is ons doel met de vernieuwde, herziene 
versie van De 5 talen van waardering op het werk:

•  recente onderzoeken over waardering te vermelden;
•  belangrijke lessen door te geven, die we bij onze samen-

werking met duizenden werknemers hebben geleerd;
•  voorbeelden te geven uit een breed scala aan industrietak-

ken;
•  punten te verduidelijken die cruciaal zijn om de vijf talen 

van waardering te begrijpen en toe te passen;
•  toegang te geven tot talloze materialen (artikelen, video’s, 

podcasts, evaluatiemethoden, trainingsmaterialen, visu-
ele symbolen) die we ontwikkeld hebben om een werk-
plek te helpen creëren met een cultuur van waardering.

We hopen dat deze herziene versie een waardevol hulpmiddel 
zal zijn voor mensen die de eerste editie al gelezen hebben en 
ook voor mensen die onlangs begrepen hebben hoe belangrijk 
het is op de werkplek oprechte waardering te uiten om werk-
verhoudingen beter en positiever te maken.

Met hartelijke groet,
PAUL WHITE, PhD
GARY CHAPMAN, PhD

DE VIJF TALEN VAN WAARDERING OP HET WERK



INLEIDING

VOEL JIJ JE GEWAARDEERD door de mensen met wie je samen-
werkt?

Zo ja, dan ga je elke dag waarschijnlijk graag naar je werk. 
Maar als je je niet gewaardeerd voelt, dan is je werk misschien 
alleen maar een manier om geld te verdienen. We verwachten 
allemaal dat we betaald worden voor het werk dat we doen. We 
zouden allemaal wel meer salaris willen krijgen. Toch is de 
belangrijkste factor bij voldoening over het werk niet het salaris 
dat we ontvangen, maar of we ons al dan niet gewaardeerd en 
erkend weten voor het werk dat we doen. Een cruciale factor 
om goede werknemers vast te houden, is dat de werknemer 
erkend wordt en betrokken is; nieuw onderzoek door de ‘Soci-
ety of Human Resource Management’ heeft dat aangetoond. 
Volgens een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van 
Arbeid zegt 64% van de Amerikanen die hun werk opzeggen 
dat ze dat doen, omdat ze zich niet gewaardeerd voelen.1

Dat geldt voor werknemers over de hele linie, van de direc-
teur tot de interieurverzorger. Diep in de menselijke geest zit 
iets wat om waardering smeekt. Als in die behoefte niet wordt 
voorzien, dan zal de werknemer niet betrokken zijn bij zijn 
werk.

Onderstaand volgen opmerkingen van drie mensen die 
werkzaam zijn op heel verschillende terreinen – maar het 
gevoel gewaardeerd te willen worden, delen.


