
CULTURE DECK



beïnvloedt de manier waarop mensen

met elkaar omgaan, de context

waarbinnen kennis wordt gecreëerd, de

weerstand die ze zullen hebben tegen

bepaalde veranderingen en uiteindelijk

de manier waarop ze kennis delen (of niet

delen).

CULTUUR



CULTUUR
herken je bijvoorbeeld aan de taal, de godsdienst of de gebouwen. Cultuur herken je ook

aan symbolen, helden en rituelen.
 

Symbolen zijn woorden, gebaren of voorwerpen met een speciale betekenis in een
cultuur. De Nederlandse vlag bijvoorbeeld.



the stuff people do without noticing it. 

Henrik Kniberg (Agile specialist)

CULTURE IS



EDGAR SCHEIN
“We tend to think we can separate

strategy from culture, but we fail to

notice that in most organizations

strategic thinking is deeply coloured by

tacit assumptions about who they are and

what their mission is.”



Om te bepalen wat onze waarden zijn,

moeten wij terug naar hoe het allemaal is

begonnen. 

Waarom vonden Ramon Huls en Olaf Jansen

het een goed idee om 1406 op te richten?

Wat wilden zij bereiken? En op welke manier? 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS



2016 - Olaf en Ramon ontmoeten elkaar terwijl zij beiden voor
een andere werkgever werkzaam zijn. Dit is het begin van een

fijne samenwerking. 

 In de loop der jaren komen Olaf en
Ramon elkaar nog regelmatig tegen. Ze

blijven allebei werkzaam bij andere
bedrijven maar de samenwerking

bevalt nog steeds.  

2018 - Het idee van een eigen bedrijf starten komt steeds vaker op in de
gedachten van Olaf. Een bedrijf dat voldoet aan zijn normen en waarden. Door
de goede ervaringen, lijkt Olaf het leuk om dit samen met Ramon op te zetten. En

dat ziet Ramon ook zeker zitten. 

September '22 - 1406 krijgt steeds meer vorm. Er zijn 7 medewerkers die zich
allemaal inzetten om een fijne organisatie te creëren. We zien elkaar tijdens
samenwerkdagen en schrijven dit culture deck om duidelijk te krijgen wat wij als
mens binnen de organisatie belangrijk vinden. 

Wat wordt de datum dat jij word toegevoegd aan onze tijdlijn?

2019 - de eerste officiële opdracht van 1406 bij
H2O Point waar een haalbaarheidsstudie naar de

uitkoppeling van elektriciteit van windturbines voor
het produceren van Groene Waterstof 

2020 - Olaf en Ramon zijn niet meer
'alleen'. Vanaf dit moment sluit Tzahainesh

zich aan bij 1406. 



Ramon en Olaf zijn sportfanaten. Niet vreemd dat zij dus de naam van hun nieuwe bedrijf daarop

laten aansluiten:

140.6 mijl is de totale afstand van de langste Triathlon. Door de passie voor dat ene doel, het

volbrengen van de 140.6 mijl lange reis, gecombineerd met een ijzeren discipline en het vermogen

om tegenslagen in iets positiefs om te zetten, is succes gegarandeerd. 

Door diezelfde toewijding in te zetten in ons werk, zijn wij er van overtuigd ook van 1406 een

succes te maken. 

1406 - EEN OORSPRONG IN DE TRIATHLON



Mens: wij zien de mens binnen organisaties als grootste kracht.

Techniek: wij hebben uitgebreide kennis van de technieken die worden
gebruikt in de energietransitie.

Organisatie: wij kijken naar de organisatie als geheel en komen zo tot
een passende oplossing voor elk vraagstuk.

DRIE PILAREN
NET ALS BIJ DE TRIATLON 



NIET IEDEREEN HOUDT
VAN SPORT
Hopelijk denk je nu niet dat jij minimaal drie

gouden Olympische medailles moet hebben om bij

1406 te passen. Ook als je niet houdt van sport,

kan je een typische 1406-er zijn. 

Wel zijn wij een club mensen met passie en

doorzettingsvermogen. We bepalen onze match

o.a. aan de hand van kennismakingsgesprekken en

twee testjes:



CLIFTON
STRENGHTFINDER

ENNEAGRAM

Een persoonlijkheidsmodel dat inzicht

geeft in jouw talenten en valkuilen.

Meer weten?

https://enneagramwijzer.nl/enneagram/

Inzicht in hoe j i j  je  talenten het best
kunt inzetten om zo de kans op succes
te verhogen.

Meer weten? 
https://www.gallup.com/cliftonstreng
ths/en/253790/science-of-
cl iftonstrengths.aspx



Om verschillende redenen hebben wij

bij 1406 er voor gekozen om geen

eigen kantoor te hebben. 

We werken bij onze opdrachtgevers,

thuis of huren een flexwerkplek.

GEEN KANTOOR



GEEN KANTOOR,
GEEN CULTUUR?
Er is dus geen ruimte waar wij dagelijks

bijeenkomen, de sfeer (cultuur) voelen en

symbolen tot uiting kunnen brengen. 

Dat is waarom wij het zo belangrijk

vinden om cultuur te benoemen, en op

andere manieren tot uiting laten komen. 



Wij gaan het gesprek over waarden en cultuur met elkaar aan.

Daaruit is dit culture deck ontstaan. We houden dit ook bij, want net als de mens en de wereld,

verandert ook onze cultuur. 

Wij wegen onze waarden en cultuur mee in de sollicitatieprocedure en tijdens de beoordeling

van contractverlengingen.

Onze activiteiten (uitjes, samenwerkdagen) sluiten aan bij onze cultuur.

We bellen elkaar op regelmatige basis. Ook als we niks van elkaar nodig hebben.

En buiten onze samenwerkdagen, spreken we met elkaar af. Soms met z'n tweeën en soms een

grotere groep.

HOE DRAGEN WE ZORG VOOR ONZE CULTUUR?



De ambities binnen de energietransitie zijn hoog en vraagt om aanpassingen als mens, als

organisatie en in de techniek. Om deze enorme uitdaging aan te gaan zijn mensen nodig

die toegewijd zijn om die verandering waar te maken.

Wij als 1406 zijn dit. 

1406 helpt organisaties en professionals binnen de energietransitie in beweging te komen

en te blijven. Daarbij zien wij de mens binnen de organisatie als de grootste kracht. Wij

stropen onze mouwen op, brengen de juiste partijen bij elkaar en gaan aan de slag: 

Wij zijn denkers die doen. 

MISSIE EN VISIE



Verbinding

WAAR HECHTEN
WIJ DAN ZO VEEL
WAARDE AAN?

Toewijding

Betrouwbaarheid

Ontwikkeling

Gelijkwaardigheid



VERBINDING



iets dat twee of meer afzonderlijke delen met elkaar verbind. 

Verbinding kan betrokkenheid bij anderen betekenen. Maar ook betrokkenheid bij de

taak of uitdaging waar je voor staat of bijvoorbeeld een doel dat je samen met anderen

nastreeft.

VERBINDING IS...



ALS MENS

ALS ORGANISATIE

IN DE TECHNIEK

luister je naar anderen, om zo goed
te begrijpen wat er speelt. 
vraag je door als het (nog) niet
duidelijk is wat er speelt en luister
je nog meer. 
spreek je uit wat je ervaart.
heb je een open blik, waardoor je de
relatie tussen verschillende dingen
kunnen zien.
ben je altijd op zoek naar de
overeenkomsten in belangen.
maak en voel je makkelijk
verbinding. Je wacht niet af, maar
neemt zelf initiatief. 
weet je wat je zelf nodig hebt, maar
snap je ook wat een ander nodig
heeft.

spreken wij elkaar wekelijks tijdens
een teammeeting.
komen wij een keer per twee weken 
 samen tijdens een samenwerkdag. 
organiseren we meerdere keren per
jaar een uitje/borrel met alle collega's
en ten minste een keer per jaar met
hun partner. 
streven we naar duo-opdrachten of is
er een vaste sparringpartner
beschikbaar.

combineren wij onze verschillende
expertises om tot het beste resultaat te
komen.
gaan wij samen met de experts binnen de
organisatie op zoek naar oplossingen.

VERBINDING



ONTWIKKELING



het proces van groeien of veranderen en steeds geavanceerder worden. Dit kan zowel bij

de mens, een proces, product of organisatie. 

Om te ontwikkelen is bewustzijn erg belangrijk. Bewust zijn van jouw eigen gedrag en

denkpatronen, en de effecten hiervan op jou en jouw omgeving. 

ONTWIKKELING IS...



ALS MENS

ben jij je bewust van jouw talenten,

vaardigheden en gedragingen.

Daarnaast weet je wat jouw invloed

is op jezelf en jouw omgeving.

bepaal jij elk jaar jouw eigen

ontwikkelpunten. Dit kan

persoonlijke ontwikkeling zijn,

maar ook voor 1406 of in de

techniek.

bevind je regelmatig buiten jouw

comfortzone. Hierbij mag (of zelfs

moet) je fouten maken. Daar leer je

van. 

 helpen wij elkaar, als je het zelf

even niet weet of ziet.

ALS ORGANISATIE

bespreken wij wekelijks de voortgang

en ontwikkeling van 1406.

krijgt iedere medewerker de

mogelijkheid om aan de ontwikkeling

van 1406 te werken. 

geven wij elkaar na meetings feedback

over wat goed en minder goed ging.

IN DE TECHNIEK

ONTWIKKELING

zijn wij lid van verschillende
kennisnetwerken en wonen regelmatig
kennisdagen bij. 
kunnen onze medewerker door het
Individueel Keuze Budget er voor
kiezen een opleiding te volgen.



TOEWIJDIJNG



iets doen wat je doet overeenkomt met jouw behoeften, jouw idealen, jouw persoonlijke

missie, jouw doelstellingen en jouw talenten. 

Hierbij streven wij naar verbetering van onszelf, 1406 en onze opdrachtgevers. 

TOEWIJDING IS...



ALS MENS

ALS ORGANISATIE

IN DE TECHNIEK

TOEWIJDING

bedenken we (technische) oplossingen die optimaal aansluiten bij de eindgebruiker. En

dus niet altijd onze klant (maar juist de klant van de klant).

is onze opdracht niet in beton gegoten. Wij willen prestaties van technische

oplossingen optimaliseren. Ook als we daarvoor verder moeten gaan dan de

oorspronkelijke opdracht of dat genoeg, genoeg is.

is ons doel altijd om de mens en

organisatie te verbeteren.

gaan wij moeilijke gesprekken niet uit

de weg. Ook niet als dat met onze

opdrachtgever nodig is om de

opdracht goed uit te voeren.

verliezen wij onszelf wel eens in

opdrachten, waardoor we de interne

organisatie vergeten. We doen wel

ons best om dit te verbeteren!

 doe je, als je iets doet, met 100%

overgave.

wil je het best mogelijke bereiken.

heb je het vermogen om tegenslagen

in iets positiefs om te draaien.

heb je passie en weet daarmee

anderen te inspireren.

blijf je bij jezelf inchecken of wat je

doet, nog bij je past.



GELIJKWAARDIGHEID



dat alle mensen waardevol in zichzelf zijn. Hoeveel mensen ook van elkaar verschillen, of

wat ze ook van elkaar vinden, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. 

Dat wil niet zeggen dat alle mensen hetzelfde zijn. Juist omdat mensen zo verschillen, is

het belangrijk niet te vergeten dat iedereen evenveel waard is.

GELIJKWAARDIGHEID BETEKENT...



ALS MENS

ALS ORGANISATIE

IN DE TECHNIEK

ben jij wie je bent, en je mag er zijn

zoals je bent.

respecteer je de keuzes die een

ander maakt op basis van zijn/haar

behoeften 

maakt het jou niet uit met wie je in

gesprek bent. Directeur of monteur,

iedereen krijgt jouw onverdeelde

aandacht. 

werken we natuurlijk met

functienamen of gebruiken we junior en

senior en heeft de een meer

(werk)ervaring dan de ander. Deze

functietitels geven bij 1406 aan

hoeveel eigen verantwoordelijkheid wij

verwachten dat je neemt.

maakt een functie of senioriteit niet uit

wanneer wij een discussie hebben met

het team. Ieders mening is even veel

waard.

moeten er toch soms beslissingen

'hogerop' worden genomen.

GELIJKWAARDIGHEID

werken wij  samen om ieders
expertise op de juiste manier in te
zetten en zo tot het beste
eindresultaat te komen.



BETROUWBAARHEID



het vertrouwen, dat een persoon, product of dienst doet wat je verwacht, zonder dat je

daar een vast bewijs of vaste garantie voor hebt.

BETROUWBAARHEID IS...



ALS MENS

ALS ORGANISATIE

IN DE TECHNIEK

zeggen we wat we doen en doen we
wat we zeggen.
geef je tijdig aan wanneer je
afspraken niet na kan komen.
ben je aanspreekbaar op de
verantwoordelijkheden die je
draagt.
ben je open, transparant en
toegankelijk naar anderen.
ga je er vanuit dat je een fout kan
maken, maar doe je er alles aan om
dit te voorkomen
neem je verantwoordelijkheid als er
wel iets fout gaat, en probeer je de
gevolgen te minimaliseren.

spreken we elkaar aan als we onze

afspraken niet nakomen

zijn wij transparant naar onze

medewerkers en onze opdrachtgevers.

mogen fouten worden gemaakt. Daar leren

we van zolang we ze bespreekbaar maken.

zijn we ons bewust dat we ons hier intern

nog op kunnen verbeteren. Daar doen we

ons best voor. En het is nooit met kwade

opzet. 

BETROUWBAARHEID

brengen wij de techniek en praktijk samen.

Door te observeren en testen op de

werkvloer, weten we of onze werkwijze

aanslaat of niet.

toetsen we elkaars output.


