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• Oorsprong in 1875 (Wolter & Dros) en 1876 (Croon);
• Gefuseerd tot Croonwolter&dros op 1 januari 2017;
• Onderdeel van TBI Holdings B.V.;
• € 550 miljoen bedrijfsopbrengsten (2020) met 2800 medewerkers;
• Onze missie:

“Croonwolter&dros laat mensen en organisaties beter presteren met 
intelligente technologische oplossingen voor een leefbare wereld.”

Croonwolter&dros
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Purpose van 
buiten het werk

Purpose uit het 
werk

Purpose vanuit 
de onderneming

‘Purpose’
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• Congruentie of overlap tussen zingeving uit het werk en vanuit de 
onderneming leidt tot:
• Gezondheid en veerkracht;
• Retentie en loyaliteit;
• Productiviteit;
• ‘Ambassadeurs’ voor de onderneming.

• To do:
• Zorg dat de ondernemingspurpose helder en aansprekend is;
• Begrijp de individuele purpose;
• Geef mensen de mogelijkheid op beide te reflecteren om de overlap zo groot 

mogelijk te maken.

‘Werken aan purpose’
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• Cultuur en leiderschap zijn hierbij kritische ‘verander 
knoppen’:
• ‘Beleden waarden’ over de organisatie purpose;
• Interventies in de basisveronderstellingen: start de 

dialoog, begrijp, verbind en creëer ruimte voor 
reflectie, met zowel een interne als externe kijk.

• Van ‘know how’ naar ‘show how’: haal het van het 
papier áf en ín de praktijk!

Hoe? Cultuur en leiderschap!
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‘Artefacten’

‘Beleden waarden’

‘Basisveronderstellingen’



Missie
“Met Intelligente technologische E, W en I oplossingen bijdragen aan 

het duurzaam presteren van onze klanten”

Ambitie
“Meest succesvolle en marktgerichte techniekbedrijf!”

Strategie
“Marktgericht * Klantgericht * Operational Excellence”

Product/Markt-combinaties
“Integrale en stand-alone E, W en I-oplossingen voor Utiliteit, Industrie en Infra”

Positionering
“Intelligentie door Technologie”

Start van Croonwolter&dros – 1 januari 2017
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Ontwikkelcyclus
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Strategie ‘22 – ’24: medewerker centraal

Prestaties

Werving & 
selectie

Uitvoering 
en bijdrage

Ontwikke-
ling en 

vernieuwing
AfscheidBeoordeling 

en bijsturing

Opleiding

Ervaring Coaching

Competentie- en 
purposegap

Resultaten

Betrokkenheid

Duurzame 
inzetbaarheid

Kern-
kwaliteiten
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Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 
T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking met


