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trappen
met 

ballen
Maak kennis met 

ons karakter
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#6 kwaliteiten van
onze karakters

doe jij mee?
.



recht voor zijn raap
bouwen is vertrouwen
passie en vakmanschap
hardlopers
delen is vermenigvuldigen
100% tevredenheid

Wij zijn Karakter. Wij zijn een nieuwe onderneming die als 
doel heeft positief bij te dragen aan het plezier dat mensen 
beleven aan hun woonomgeving. Dat doen wij door het 
maken van gave kwalitatieve traprenovaties en interieur-
werken. Karakter heeft als doel in de komende 5 jaar te 
groeien tot een onderneming van formaat. Wij zien in de 
glazen bol een bedrijf met 3 zelfstandige functionerende 
regioteams. Elk team bestaat uit 5 monteurs en 3 adviseurs. 
Om die teams succesvol te smeden hebben we 
de zes kwaliteiten van ons Karakter omschreven. 
Met dit document beogen we jou kennis te laten maken met 
ons Karakter. Als dit Karakter jou aantrekt en uitdaagt om 
mee te doen aan ons avontuur weten wij dat jij uit het juiste 
hout bent gesneden. Doe je met ons mee?

1

2

3

4

5

6

201122 - versie 1.1



#1

recht 
voor 

zijn raap
Bij Karakter zijn we graag duidelijk. Wat recht is is recht en 
wat krom is krom. Dat maakt de onvoorspelbare wereld beter 
hanteerbaar en daarmee lukt het ons beter om de 
resultaten te halen die we beogen; 100% tevreden klanten en 
plezier in je werk. Wij bouwen graag aan een werkomgeving 
waar mensen zich goed voelen en hun mening wordt ge-
waardeerd. Wij geloven erin dat als we vertrouwen geven er 
ook vertrouwen komt. Als we van elkaar weten dat we 
samen het beste product willen realiseren dan kun we ook in 
dialoog de beste oplossingen vinden voor de onvermijdbare 
uitdagingen die op ons pad komt. Duidelijkheid en openheid 
zijn gereedschappen waar we vlotst kunnen komen waar 
we graag willen zijn; bij de plek van voortschrijdend inzicht 
die het maakt dat we ogenschijnlijke problemen weten op te 
lossen naar tevredenheid van de betrokkenen. Wij zijn van 
mening dat onze klanten dit waarderen.

#1
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Wij praten niet met 
meel in de mond

#1

> Geef vertrouwen en krijg vertrouwen.
> Er zijn altijd uitdagingen om opgelost te worden.
> Open, eerlijke en duidelijke dialoog is het beste gereedschap.
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bouwen is 
vertrouwen 

100% tevreden klanten daar gaan we voor. Dat doen we 
door een trap te realiseren die voldoet aan de verwachting 
van onze klant. Om die verwachting te managen is het van 
belang duidelijk te communiceren en onbenoemde zaken te 
bespreken. Onze Karakters laten geen zaken in het midden 
en als het naar ieders tevredenheid duidelijk is doen wij wat 
we zeggen en zeggen wij wat we doen. Dat maakt de 
onvoorspelbare wereld beter hanteerbaar en daarmee lukt 
het ons beter om de resultaten te halen die we beogen.
Mooie traprenovaties en interieuroplossingen zijn teamwerk 
en daarom is het ook van belang dat je als collega’s op 
elkaar kan vertrouwen. Maak afspraken die je kan nakomen 
en neem je collega’s mee in de stappen die je voor ze gaat 
zetten. 

#2
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Wij doen wat 
we zeggen wij

zeggen wat
we doen

> Stel samen vast wat er verwacht mag worden en wat het doel is.
> Laat geen punten onbenoemd.
> Maak duidelijke, haalbare afspraken en maak waar wat je belooft.
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 passie en
vakmanschap

Onze bouwers zijn vakidioten in de goede zin van het woord. 
Wij worden blij om van jou te horen dat jouw passie voor 
hout ook is dat je weet dat hout voor een muziekinstrument 
het beste gesnoeid kan worden als de maan vol in de hemel 
staat. De geschiedenis van houtbewerking is rijk en 
inspirerend, van de Japanse traditie Sashimono 
houtverbindingen tot de Nederlands meubelmakers 
zoals Gerrit Rietveld, onze ambachtslieden hebben een 
gepassioneerde verbinding met de traditie en innovatie van 
hun ambacht. Dat kun je ook aan ze zien en wij worden er 
enthousiast van dat zij dat uitstralen. Wij denken dat onze 
bouwers met hun vakmanschap dat voortkomt uit hun drive 
een belangrijk aandeel hebben in de positieve bijdrage aan 
het plezier dat mensen beleven aan hun nieuwe 
woonomgeving.

#3
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Wij houden van wat
we doen 

Wij doen waar we
van houden
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> Enthousiasme is aanstekelijk, steek het niet onder tafels of stoelen.
> Heb respect voor traditie en wees altijd alert voor innovatie.



Verleg je grenzen 
en stel 

nieuwe doelen

hardlopers
#4

Bij Karakter stimuleren we elkaar om het beste uit jezelf te 
halen en wij verwachten dat ook van jou. De mooiste trap 
maak je door alles goed te doen. Een mooie trap maak je 
door zoveel mogelijk dingen binnen jouw capaciteit goed te 
doen. Van nature kun je niet alles vanzelf goed. Sommige 
dingen gaan je beter af, andere dingen gaan minder vanzelf. 
Door jezelf te interesseren en te motiveren om juist die 
technieken en ambachten beter te leren die niet vanzelf gaan 
word je een hardloper en maak je uiteindelijk op een dag 
wellicht zelf de mooiste trap. Wij streven elke keer naar het 
vergroten van onze capaciteit en onze mogelijkheden. 
Groei, ook op persoonlijk vlak en als collectief, wordt behaald 
door moeilijke dingen niet uit de weg te gaan. Geen drama of 
negativiteit, maar wel concrete doelen die haalbaar zijn met 
de juiste motivatie. Geen afgunst of jaloersheid, maar wel 
positieve energie en drive. Wij zijn ervan overtuigd dat met 
deze instelling we samen een energieke en inspirerende 
omgeving kunnen creëren. Een omgeving waar we graag 
naar toe gaan en waar we graag zijn zodat we samen 
producten maken waar mensen blij van worden.

#4
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Verleg je grenzen 
en stel 

nieuwe doelen

> Interesseer en motiveer jezelf voor dingen die niet vanzelf gaan.
> Groei behaal je door moeilijke uitdagingen aan te pakken.
> Stimuleer elkaar om het beste uit jezelf te halen.
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 delen is
vermenigvuldigen

Wij stimuleren onze mensen bij Karakter om hun kennis te 
delen. Het is onze overtuiging dat door in communicatie onze 
kunde te delen we in een relatief kortere periode sneller een 
verbinding kunnen maken met onze klanten. Die verbinding 
levert ons op dat onze klant ons in vertrouwen neemt en dat 
onze klant deelt wat zij of hij nou eigenlijk echt wil. Bij een 
kundig iemand voel je je goed en stel je jezelf open. Als we 
weten wat onze klanten willen kunnen we ook onze beste 
poging doen om die wens naar tevredenheid in te vullen. 
Ieder van ons is een bibliotheek aan kennis en kunde. 
Samen als Karakter weten we meer dan elk individueel van 
ons. In dezelfde tijd dat jij iets leert, leert jouw collega iets 
anders, samen hebben we zo in dezelfde tijd een dubbele 
leercapaciteit. Leren doe je in dialoog, door te delen met je 
collega’s wat je weet word je ook duidelijk wat je niet weet 
en op dat punt zit kans tot de gezamenlijke groei van onze 
hardlopers.

#5
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> Kennis delen geeft vertrouwen. Vertrouwen krijgen is in verbinding zijn.
> Als je in verbinding bent kun je leren wat de wensen zijn. 
> Delen in dialoog maakt ook duidelijk wat je allemaal nog niet weet.

kennis is kunde
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#6

100% 
tevredenheid

Karakter is een bedrijf van persoonlijkheden die er zogezegd 
voor gaan. Wij gaan voor 100% tevredenheid van onze 
klanten. Wij denken dat deze tevredenheid het solide 
fundament is van ons gezonde bedrijf. Een bedrijf met hier 
vanwege een lange duurzame toekomst. “Hoe kom je aan de 
mooie trap? Die bevlogen mensen van Karakter, die 
hebben goed naar mij geluisterd, die hebben gemaakt wat ik 
wenste. Daar moet je zijn” Om dat te bereiken zijn we 
actief klantgericht, wat wil onze klant? Kunnen we hem of 
haar helpen om te definieren wat de de wensen eigenlijk 
zijn? Wij zetten ons in om duidelijke afspraken te maken en 
daarna de verwachting te managen. Als we doen wat we 
zeggen dat we doen maken we de beste kans om zoveel 
mogelijk mensen in de toekomst meer plezier te laten 
beleven aan hun woonomgeving. Wij van Karakter maken 
daarbij graag het te maken onderscheid van klantgericht en 
klantgezwicht. Dat laatste doen we niet, een klant dient de 
gemaakte afspraken in redelijkheid te respecteren en daar 
mag je als Karakter op afgerekend worden. Wat recht is is 
recht en wat krom is is krom.
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Ogen en oren open!
Wij luisteren naar 

onze klant
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“Hoe kom je aan de mooie trap? Die bevlogen mensen van Karakter, die 
hebben goed naar mij geluisterd, die hebben gemaakt wat ik wenste. 
Daar moet je zijn!”



tot slot

Karakter is een kwaliteit dat in ons groeit door tijd en 
ervaring. Karakter heeft een aantrekkingskracht. 
Een aantrekkingskracht dat werd verdiend door inspanning 
en aandacht. Karakter krijg je niet zonder slag of stoot, dat 
vraagt toewijding en bewustzijn. Elk karakter heeft zijn 
waarom en persoonlijke achtergrond. Een kans om te 
groeien tot iets krachtigs, moois en aantrekkelijks. 
Doe jij mee?
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tot slot
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