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Zinvol werken

Bundel van twaalf  
zingevingsthema’s
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Begin
Zin in je werk ervaar je, als je iets doet wat ertoe doet en als je merkt dat  
jij ertoe doet.  

Werk is belangrijk. Werk geeft bijvoorbeeld geborgenheid door je inkomen, 
werk geeft verbondenheid door plezier met collega’s en waardering door  
tevreden klanten of leidinggevenden. 

Je kunt ‘de zin’ van je werk ook missen. Bijvoorbeeld als je niet meer trots bent 
op wat je doet of geen doel hebt waarvoor je je wilt inzetten. Dan kunnen zin-
gevingsvragen ontstaan. Zingevingsvragen zijn vragen waar meestal niet direct 
een antwoord op is. Om die antwoorden te vinden is het handig om iets meer te 
weten over wat werk voor jou zinvol maakt. Daar is deze bundel voor bedoeld. 

Wij doen onderzoek naar werk en zingeving en ontdekten dat er twaalf  
thema’s zijn die vaak genoemd worden in relatie tot zinvol werk. In dit boekje 
diepen we deze thema’s uit, zodat jij meer inzicht krijgt in wat deze thema’s 
betekenen. Kijk maar eens welke jou aanspreken of onverwacht opvallen.  
Welke zetten je aan het denken? Dat kunnen wel eens de thema’s zijn  
waarmee jij jouw werk zinvoller kunt maken.

Onze ervaring is dat als je deze thema’s aandacht geeft, je meer zin in je werk 
ervaart. Ben je hierdoor nieuwsgierig geworden naar meer? Scan de  
QR-codes, dan vind je verdiepende artikelen, lees- en kijktips, interessante 
blogs en relevante onderzoeken.

Heidi Jansen
in samenwerking met Buro Waai
Alexandra Sfintesco en Mariska Wegink
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Geborgenheid

Je veilig voelen, iemand hebben om  
op terug te vallen en van daaruit  
vertrouwen hebben om de wereld in  
te gaan; zingeving is sterk verbonden  
met geborgenheid. Geborgenheid  
kun je de basis van zingeving noemen.
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Wat heeft geborgenheid met werk  
te maken? 
Je kunt nog zo veel leuke en inspirerende dingen 
doen; als je niet zeker bent van je baan of nieuwe 
opdrachten of je niet het gevoel hebt erbij te horen, 
is het moeilijk om je werk als zingevend te ervaren. 
We leven in een tijd waarin vaste banen steeds min-
der voorkomen en van iedereen flexibiliteit gevraagd 
wordt. Dat betekent onzekerheid. 

Bijna een derde van de beroepsbevolking werkt als 
zzp’er, uitzendkracht of heeft een tijdelijk contract. 
Je hebt dan weinig zekerheid in je werk. Zekerheid 
komt dan uit steun van je netwerk, opdrachtgevers 
die op tijd betalen en de waardering die je krijgt voor 
je werk. 

Zelfs als je een vaste baan hebt, kan het zijn dat de 
inhoud van je werk zó verandert, dat je je gevoel van 
zekerheid verliest. Je moet opnieuw uitvinden waar 
je van waarde kunt zijn.
Geborgenheid organiseren we met elkaar. Wat het 
bieden van geborgenheid organisaties oplevert, is 
loyaliteit en mensen die met plezier voor hen werken. 

En jij? 
• Voel jij je geborgen?
• Waardoor voel jij je geborgen?
•  Ben jij iemand die anderen een gevoel van  

geborgenheid geeft?

Voor organisaties
•  Geef nieuwe medewerkers een warm welkom en 

goede begeleiding.
•  Geef je flexibele medewerkers zo veel mogelijk 

vastigheid. Bijvoorbeeld door een contract van 
langere duur.

•  Als je afscheid van medewerkers moet nemen: 
begeleid hen lang genoeg bij het vinden van een 
nieuwe baan tot ze weer werk hebben. Tevreden 
‘alumni’ zijn goud waard.

•  Betaal je zzp’ers en leveranciers snel. 
•  Vermijd interne concurrentie.
•  Wees alert en geef aandacht aan signalen van 

mensen die zich buitengesloten of gepest voe-
len, ook als andere collega’s het niet herkennen.

Anders doen
Schrijf de komende tijd eens op wanneer je je meer 
of minder geborgen voelt. Zo kun je achterhalen wat 
jij nodig hebt om je zeker te voelen en vertrouwen 
te hebben in de toekomst. Antwoorden hoef je niet 
onmiddellijk te hebben. Na verloop van tijd ontdek je 
nog andere dingen. Als je dit een poosje doet, krijg 
je zicht op wat jou geborgenheid geeft.

G
eborgenheid
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Doel

Het hebben van een of meerdere doelen waar 
je graag je bed voor uitkomt, geeft zin in je 
leven en richting aan je leven. 
 
Een doel kan motiverend werken, zeker als dit 
bijdraagt aan een hoger doel (lees meer daar-
over bij Betekenis). Hoe belangrijker je je doel 
vindt, hoe beter je het ook volhoudt (lees meer 
daarover bij Verduren). 

Zinvol werken 09

Wat heeft een doel met werk  
te maken?
Misschien houd jij je niet zo bezig met het doel waar 
jouw organisatie voor is opgericht. Dat kan natuur-
lijk. Als jouw organisatie jou wel de ruimte biedt om 
jouw persoonlijke doelen te bereiken, is dat ook  
heel mooi.

Zo kun je goed willen worden in het afhandelen van 
klachten of beter leren presenteren. Als je met je 
leidinggevende afspreekt dat jij daar de kans voor 
krijgt, draagt dat bij aan jouw persoonlijke zinge-
ving. Je krijgt misschien de mogelijkheid om mee te 
lopen met collega’s die al veel ervaring hebben of 
om een cursus te doen. Wellicht is jouw persoonlijke 
doel dat je de patiënten waar je mee werkt de beste  
specialistische zorg wilt geven. Als je daar de  
gelegenheid voor krijgt en je mag je bovendien 
steeds verder specialiseren, stap jij iedere dag je 
bed uit met een voor jou betekenisvol doel. Dat  
geeft energie en motivatie.

En jij?
• Waar kom jij je bed voor uit?
•   Welke doelen heb jij op je persoonlijke  

agenda staan?
•   Aan welk doel werk je op dit moment?

Voor organisaties
Als een organisatie erin slaagt om medewerkers 
(weer) te betrekken bij het doel van de organisatie, 
kunnen er bijzondere dingen gebeuren.  
Medewerkers werken dan niet alleen voor hun  
persoonlijke doelen, maar zetten hun kennis en  
vaardigheden ook voor elkaar in.
Een directeur van een grote organisatie vertelde  

ons dat hij in deze organisatie, waar hij een jaar  
geleden begon, een werkwijze aantrof die ervoor 
zorgde dat afdelingen eerder tégen elkaar dan met 
elkaar werkten. De afdelingen waren elkaars  
opdrachtgever en als de technische afdeling niet 
snel genoeg werkte naar de zin van de mensen die 
de uitvoering voor hun rekening namen, dan gaf dat 
gemopper. Ze gaven elkaar slechte beoordelingen 
en klaagden bij hun superieuren. Medewerkers van 
de verschillende afdelingen kenden elkaar nauwe-
lijks en hadden geen begrip voor de situatie van de 
andere afdeling.
De nieuwe directeur zag dat bijna iedereen het 
hogere doel, het doel waar de organisatie voor was 
opgericht, uit het oog verloren had. Hij begon vanaf 
dag één dat doel te benadrukken en liet mensen op 
elkaars afdelingen meedraaien. Zo bewerkstelligde 
hij dat mensen meer begrip voor elkaar kregen en 
vooral dat medewerkers weer trots werden op  
deze organisatie. 

Anders doen
Bespreek met je collega’s waar jullie je werk voor 
doen. Benadruk ieders rol daarin. Vraag je af of jullie 
met elkaar aan dat doel werken, of dat er meer  
energie gaat naar ‘gemopper’ onder elkaar.
Maak voor jezelf een lijstje van dingen die jou vanzelf 
in beweging krijgen, omdat je die dingen belangrijk 
en leuk vindt. 

D
oel
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Bruce Daisley, de vice-president van Twitter 
in Europa, schreef een boek over plezier in je 
werk. In een interview zegt hij: “Alle tips die in 
het boek besproken worden heb ik zelf gepro-
beerd, maar waar ik echt gepassioneerd over 
ben, is het advies om te lachen”, zegt Daisley. 
“Natuurlijk, werk is een serieuze zaak en zeker 
niet altijd grappig. Maar onderzoek onder-
steunt dat we, door met elkaar te lachen, weer-
baarder worden voor tegenslagen en stress 
beter aan kunnen.”
Daarnaast voelen we meer affiniteit met het 
werk dat we doen en de mensen met wie we 
samenwerken. Door alle mogelijkheden van de 
techniek sneeuwt het onder, maar we zijn nog 
altijd mensen, die zich verbonden willen voelen 
en behoefte hebben aan echt contact. Dus 
knoop vaker een praatje aan met elkaar, spreek 
eens iets met je collega’s af buiten het werk 
om. Het kan wonderen doen voor hoe je je  
voelt op het werk.

10Zinvol werken 11

Wat heeft plezier met werk te maken?
Voor veel mensen staat wát ze doen niet bovenaan 
hun prioriteitenlijstje, maar vooral het ‘hoe’. Veel 
mensen willen vooral ergens werken waar ze het leuk 
hebben met hun collega’s. Zelfs als het werk niet zo 
leuk is, kan dat je baan toch de moeite waard maken. 

De filosoof René Gude, schrijft ook over zingeving in 
werk. Hij benadrukt onder andere dat ‘zinnelijkheid 
en zintuiglijkheid’ van belang zijn voor het ervaren 
van zin in je werk. Met zinnelijkheid bedoelt hij 
lekker, leuk en lustvol. Dat kun je vertalen naar de 
zin die je ervaart als je lekkere koffie drinkt, het leuk 
hebt met je collega’s en je met energie aan het werk 
bent. Zintuiglijkheid staat voor ‘het schone waarne-
men’, aldus Gude. Een fijne, frisse, mooie werkom-
geving draagt bij aan plezier (en daarmee de zin) in 
ons werk.
 
Zingeving is dus niets hoogdravends maar juist heel 
basaal: het gaat ook over onze dagelijkse omgeving 
op het werk.

En jij?
• Waardoor heb jij plezier in je werk?
•  Wat doe jij om het leuk te hebben met  

je collega’s?
•  Wanneer ben je voor het laatst omgevallen  

van het lachen?

Voor organisaties
Je kunt als werkgever zorgen voor een fijne werkom-
geving, een lekkere lunch met tijd voor ontmoeting 
of een wandeling (voor wie wil natuurlijk), kunst aan 
de muur, planten, goede ontvangstruimten voor  
gasten en leidinggevenden met relativeringsver-

mogen. Als je medewerkers ambulant werken, kan 
een Lief & Leed-app of een leuke boodschap in de 
overdracht voor verbinding en plezier zorgen. Vraag 
vooral aan je medewerkers wat zij nodig hebben om 
plezier in hun werk te hebben. 

Wist je dat te veel humor op kantoor gek genoeg 
ook een teken van bepaalde taboes kan zijn? Dan 
is humor niet alleen meer verbindend, maar kan de 
(harde) grappencultuur ook mensen uitsluiten.  
Het is goed voor organisaties zich bewust te zijn  
van deze keerzijde. 

Anders doen
Maak een plezierlijstje waar wel dertig dingen op 
staan. Schrijf juist de kleine dingen op, bijvoorbeeld 
verse bloemen op tafel, kunst in je omgeving (een 
ansichtkaart kan al genoeg zijn), een koekje bij de 
koffie. Breng een maand lang elke dag één ding van 
je lijstje in de praktijk. 

Plezier
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Verbondenheid

We zijn niet alleen op de wereld. Dat wist je al, 
maar toch kan het voelen alsof je ergens alleen 
voor staat. Het kan ook zijn dat je graag alles 
alleen doet, want andere mensen houden je 
maar op. Niemand kan echter zonder mensen 
die je steunen, met je meedenken en accep-
teren wat je doet. Mensen die goed samen 
kunnen werken zijn er niet op uit om zich te 
profileren ten koste van anderen of van jou, 
maar helpen je vooruit. 
Verbondenheid wordt het vaakst genoemd in 
relatie tot zingeving in de literatuur. We ervaren 
zin als we ons verbonden voelen met een hoger 
doel, met een ideaal, met anderen, met de na-
tuur. In het boek ‘Een prachtig leven’ schrijft de 
Finse filosoof Frank Martela over twee paden 
naar zinvolheid: verbondenheid met jezelf door 
te doen wat jij belangrijk vindt en daar goed 
in te worden en verbondenheid met anderen 
door hechte relaties met (een paar) mensen te 
hebben en positief bij te dragen aan het welzijn 
van anderen.
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Verbondenheid gaat er anders uitzien de komende 
jaren. Onderzoek onder mensen die heel flexibel 
werken, laat zien dat zij verbondenheid  
vormgeven, door:  

•  zich te richten op een doel dat zij zelf  
belangrijk vinden; 

•  een groep gelijkgestemden te zoeken voor  
steun en overleg; 

•  het inrichten van een eigen werkplek; en 
•  vaste persoonlijke routine. 

Vertaald voor organisaties, betekent dit dat werk-
gevers aandacht zullen moeten hebben voor de 
aansluiting van organisatiedoelen bij persoonlijke 
doelen, medewerkers zullen moeten aanmoedigen 
tijd door te brengen met gelijkgestemden (dat kan 
ook buiten de organisatie zijn), mensen de gelegen-
heid zullen moeten geven hun werkplek zelf te kiezen 
en in te richten (ook als dat telkens een andere plek 
is) en zullen moeten vragen wat medewerkers fijne 
werkroutines vinden. Dit geldt zowel voor vaste als 
tijdelijke medewerkers.   

Anders doen
•  Benoem wat jou en je collega’s verbindt.
•  Bespreek hoe jullie afdeling bijdraagt aan het 

doel van de organisatie.
•  Onderzoek wat iedereen in je team nodig heeft 

om zich (nog) meer verbonden te voelen.

Wat heeft verbondenheid met werk  
te maken?
Verbondenheid met je werk betekent dat je wat je 
doet belangrijk vindt, dat je maatjes hebt op je werk, 
dat collega’s elkaar helpen, dat je je verhaal kwijt 
kunt, dat je weet wat je collega nodig heeft, dat je 
elkaar verdedigt als er onterechte kritiek komt, dat 
je erbij hoort, elkaar de waarheid kunt zeggen, dat 
je klussen samen aanpakt en dat je je thuis voelt op 
je werkplek. Daarnaast is het goed om te beseffen 
dat er ook veel mensen zijn die het prettig vinden om 
niet steeds samen te werken. Dat betekent niet dat 
ze zich niet verbonden voelen.  

En jij?
•  Wanneer heb je een collega voor het  

laatst geholpen? 
•  Wie komt er voor jou op?
•  Hoeveel interesse hebben jij en je collega’s  

in elkaar?
•  In hoeverre doen jullie het werk echt samen?

Voor organisaties
Medewerkers, die zich verbonden voelen met het 
doel van de organisatie en hun collega’s en zich 
kunnen identificeren met hun werkzaamheden, zul-
len zinvolheid ervaren in hun werk. In een tijd waarin 
veel verandert of waarin mensen tijdelijk of alleen 
voor een bepaalde opdracht verbonden zijn met een  
organisatie, is verbondenheid minder aanwezig. Om 
een gevoel van verbondenheid toch vorm te geven 
kan een (iets) langer tijdelijk contract, een kerstpak-
ket of een uitnodiging voor een bedrijfsfeest mensen 
het gevoel geven dat ze er wel bij horen.  

Verbondenheid
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Voldoening

Als je het woord ‘voldoening’ googelt, zie je 
dat als synoniem vaak ‘tevredenheid’ wordt 
genoemd. Ook zie je: ‘Voldoening is een toe-
stand waarin je niet méér verlangt dan dat wat 
er is.’ We willen er nog iets aan toevoegen. In 
relatie tot werk horen wij het woord voldoening 
namelijk vaak langskomen in de zin van ‘mijn 
werk geeft mij geen voldoening meer’, of ‘ik wil 
graag met een voldaan gevoel naar huis te gaan 
aan het einde van de werkdag’. Als we daarop 
doorvragen, blijkt dat voldoening in de context 
van werk nog iets meer betekent dan alleen 
tevredenheid.

Mensen bedoelen dat ze naast tevreden, ook 
een beetje tróts willen zijn op wat ze hebben 
gedaan die dag. Ze willen het gevoel hebben 
dat ze hun vakmanschap kwijt kunnen en dat 
dat ook gezien wordt door anderen. Dát is wat 
een voldaan gevoel is. Je hebt kunnen laten 
zien wat je kan, er is een mooi resultaat (aan 
het) ontstaan, dat wordt gezien door anderen. 
In die betekenis is het ook onderdeel van onze 
twaalf thema’s. 

Zinvol werken

Wat heeft voldoening met werk  
te maken?
Beroepen waar we snel aan denken als we het 
hebben over voldoening in ons werk, zijn vaak de 
ambachten. Vioolbouwer, meubelmaker, scena-
rioschrijver of componist. Beroepen waarin je iets 
máákt. Werk waaruit een tastbaar product tevoor-
schijn komt. Veel mensen verlangen daarnaar. We 
horen de behoefte aan concreet resultaat vaak 
langskomen in onze gesprekken. Werken in zorg of 
onderwijs geeft ook voldoening. Daar is het resul-
taat van je werk vaak niet zó concreet dat je het vast 
kunt pakken, maar een patiënt die rustig wordt van 
jouw aandacht of een kind dat blij wordt omdat het 
iets heeft geleerd, kan veel voldoening geven.
Banen waarin je vooral vinkjes moet zetten, alleen 
op een knop hoeft te drukken of mensen iets moet 
verkopen dat ze niet nodig hebben, scoren hoog op 
werk dat geen voldoening geeft. Misschien wordt 
het tijd om afscheid te nemen van dat soort werk,  
of om in ieder geval te zoeken naar manieren om zo’n 
baan te verrijken.   

En jij?
•   Ervaar jij voldoening in je werk?
•  Welk onderdeel van je werk geeft jou het  

meeste voldoening?
•  Ken je mensen die werk doen waar ze trots  

op zijn?

Voor organisaties
•  Zorg dat werknemers het eindresultaat van hun 

werk kunnen zien.
•  Geef medewerkers erkenning voor hun bijdrage.
•  Laat medewerkers vertellen over waar ze trots  

op zijn.

•  Zoek naar manieren om functies te verrijken.
•  Geef medewerkers de mogelijkheid om hun  

vakmanschap te verstevigen door opleiding  
en training. 

Anders doen
Máák iets! Van een breiwerk tot jam, van het beves-
tigen van een plank tot het repareren van een lekke 
band. Als je het zelf hebt gedaan, voel je je meer 
voldaan en misschien zelfs wel een beetje trots. 

Voldoening
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Autonomie

Autonomie betekent dat je in redelijke mate 
de ruimte krijgt om je eigen werk te plannen 
en uit te voeren. Door verregaande automa-
tisering en de invoering van procedures is er 
in steeds meer functies minder ruimte voor 
hoe jij je werk wilt doen. Je moet je houden 
aan regels, protocollen en invulschermen. 
Voor een deel van het werk is dat goed, want 
teveel willekeur van degene die het werk 
uitvoert kan schadelijk zijn. Voor een ander 
deel betekent het dat er weinig ruimte kan 
zijn om nog je eigen professionele inzicht te 
gebruiken. 

Veel mensen voelen zich daardoor gedemoti-
veerd. Mag je nog zelf nadenken? Mag je nog 
zelf bepalen wat prioriteit heeft? Is er ruimte 
om met je werk je eigen doelen te realiseren?

Autonomie is dus een basisbehoefte van 
mensen, blijkt ook uit de ‘bewezen’ zelf-de-
terminatie-theorie uit de psychologie. “Hele-
maal autonoom kunnen we echter nooit zijn, 
want autonomie is altijd relationeel”, zegt 
filosofe Margaret Walker. Dat wil zeggen dat 
we altijd afhankelijk zijn van anderen. Vrijheid 
en onafhankelijkheid zijn zulke vanzelfspre-
kende begrippen, dat we niet eens meer zien 
dat we anderen nodig hebben om bijvoor-
beeld onze boodschappen te kunnen doen,  

Zinvol werken

te studeren of te reizen. We zijn verbonden 
met elkaar en hebben elkaar nodig, hoe  
autonoom we ons soms ook voelen. 

Een vraag die elke organisatie zich mag stel-
len is: Wordt naast ‘zelfsturing’, ‘persoonlij-
ke verantwoordelijkheid’ en ‘eigen regie’ ook 
‘zorg voor elkaar’ gewaardeerd? 

Wat heeft autonomie met werk te maken? 
Onderzoeksbureau Effectory geeft aan dat ruim 52% 
van de medewerkers autonomie missen in hun werk. 
Medewerkers die zich autonoom voelen, scoren hoger 
op rolduidelijkheid, bevlogenheid en betrokkenheid. 
Ze zijn gelukkiger en voelen ze zich verbonden met  
de organisatiedoelen. 

In ons eigen onderzoek geven organisaties aan dat ze 
meer oog (willen) hebben voor autonomie van mede-
werkers. Ze gaan werken met zelfroostering, taakver-
rijking en proberen nodeloze administratie te vermin-
deren, zodat medewerkers meer tijd en ruimte hebben 
om de invulling van hun werk zelf vorm te geven. 

We zien in onze praktijk ook mensen die in wendba-
re, innovatieve organisaties werken. Bijvoorbeeld bij 
start-ups en scale-ups. Soms kan er bij hen te veel 
autonomie worden ervaren. Ze zwemmen als het ware 
en merken dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid 
en structuren. 

En jij?
•  Hoeveel autonomie ervaar je in je werk? 
•  Hoe kun jij je gevoel van vrijheid vergroten?
•  Van wie ben je afhankelijk zonder dat je je daar 

elke dag bewust van bent? 

Voor organisaties
Buro Waai houdt graag een pleidooi voor de relati-
onele kant van autonomie. Dat betekent dat je als 
organisatie aan de ene kant medewerkers de ruimte 
geeft om hun werk naar eigen inzicht te doen en aan 
de andere kant aandacht hebt voor hoe elke mede-
werker verbonden is met anderen in de organisatie. 
Zeker in organisaties waar interne afdelingen een 

klant-leverancierverhouding hebben, klinkt nog wel 
eens gemopper op het werk van andere afdelingen, in 
plaats van sámen een klus te klaren. Breng medewer-
kers eens in contact met mensen die werk doen dat 
vooraf gaat aan hun werk. En met degenen erna. Dat 
kunnen collega’s of klanten zijn. 
In een boeiende podcast vertelt Erik Gerritsen,  
Secretaris-generaal van het ministerie van VWS, dat 
hij bij werkbezoeken geregeld te horen krijgt over 
vervelende bureaucratische regels. Wat blijkt: de 
oorspronkelijke wetten omtrent deze regels zijn vaak 
al jaren geleden afgeschaft. De reden dat mensen ze 
in stand houden komt door ingeslepen gewoontes.  
Voer voor zinvolle organisatieontwikkeling, dus.

Wordt naast ‘zelfsturing’, 
‘persoonlijke  
verantwoordelijkheid’ en 
‘eigen regie’ ook ‘zorg voor  
elkaar’ gewaardeerd? 

Anders doen
Bespreek in je team wat jij nodig hebt om je 
werk meer op je eigen manier te doen én vraag 
eens wat vaker waar je een collega mee kunt 
helpen.
Durf bij ‘zinloze’ regels en procedures uit te 
zoeken wanneer en waarom ze eigenlijk zijn 
ontstaan. Misschien kom je er zo achter dat hun 
oorspronkelijke bedoeling niet meer actueel is. 
Wellicht slaag je erin dat ze zelfs worden  
afgeschaft of aangepast.

Autonom
ie
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Vertrouwen

Vertrouwen heeft altijd te maken met ande-
ren. Je kunt niet vanuit het niets vertrouwen in 
jezelf hebben. De bekende uitspraak van Pippi 
Langkous ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 
denk dat ik het wel kan’, roept niet voor niets 
een glimlach op. Het is een uitspraak die niet 
vanzelfsprekend is. Pippi kán zo denken omdat 
ze een vader heeft die haar vanaf haar prille 
jeugd heeft aangemoedigd en de vrijheid heeft 
gegeven om alles zelf uit te vinden. Hij heeft 
haar vertrouwen en daardoor moed gegeven. 

Zinvol werken

Wat heeft vertrouwen met werk te  
maken?
“Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor 
persoonlijke bloei en mentale gezondheid, omdat het 
mensen helpt om te gaan met de lastige kanten van 
het werk. (…) Op een werkplek waar geen vertrouwen 
is, hebben mensen de neiging zich op een improduc-
tieve manier strikt aan de regels te houden.”  
(Uit: The Return of Work)

Vertrouwen speelt een grote rol in ons werkleven. 
Door vertrouwen van anderen groeit jouw zelfver-
trouwen en de durf om nieuwe dingen uit te proberen 
en moeilijke zaken aan te gaan, self-efficacy heet 
dat in de psychologie. Als je vertrouwen krijgt van je 
collega’s, durf je dingen uit te proberen, ben je niet 
zo bang om fouten te maken. Werk is altijd een beetje 
spannend. Dat is het kenmerk van werk (in tegenstel-
ling tot een hobby). In je werk kun je falen. Er hangt 
altijd íets van af. Je baas, je klant of je collega kan 
ontevreden zijn over hoe je je werk hebt gedaan.  
Je hebt in je werk iets te verliezen. 

Die spanning is kenmerkend voor werk en heeft alles 
met vertrouwen te maken. Als de mensen om je heen, 
collega’s en leidinggevenden, vertrouwen in je heb-
ben dan durf je dingen, dan voel je je zekerder van je 
zaak. Je gaat haast vanzelf beter functioneren als je 
vertrouwen ervaart van je collega’s. Deze opwaartse 
spiraal wordt ook aangetoond in onderzoek. Maar 
helaas geldt die ook andersom: als je dat vertrouwen 
niet krijgt, graaf je je in in een ‘veilig’ hokje en voelt 
het veiliger om alles volgens het boekje te doen. Ook 
als dat niet goed is voor een klant, patiënt of gast. 

En jij?
•  Krijg jij vertrouwen van je collega’s en  

je leidinggevende?
•  Wat heeft het vertrouwen van een ander voor  

jou betekend?
•  Wie heb jij door jouw vertrouwen in hem of  

haar geholpen?
•  Met wie durf jij je fouten te bespreken op  

het werk? 

Voor organisaties 
 
Een waargebeurd verhaal
 
Er is niemand op kantoor als de telefoon gaat. Ik ben 
net één week in dienst. Ik neem op en een mannen-
stem vraagt of we een brochure willen toesturen (dit 
was nog voor internet, dus heel lang geleden). “Ik 
kan die ook komen brengen”, zeg ik stoer, “dan kan ik 
toelichting geven.” “Dat is prima”, zegt de man, “kunt 
u volgende week woensdag?”

Ik bel mijn nieuwe baas en roep enthousiast: “We 
mogen op acquisitie!” “Heel goed,” zegt hij, “maar 
hoezo ‘we’? Jij hebt dit gesprek voor elkaar gekregen: 
ga jij maar!”

Een week later ben ik in mijn netste kleren op weg 
naar het bedrijf. Heel vroeg vertrokken, want stel 
je voor dat er iets tegenzit in het verkeer. Als ik mij 
meld bij de receptie heb ik een krukdroge mond. De 
HR-manager komt mij ophalen en we stappen in de 
lift. Ik ben zo nerveus dat ik niet weet wat ik moet zeg-
gen en dus staar ik zwijgend naar de liftdeuren. 

Vertrouw
en
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Als we eenmaal zitten stel ik de vraag: “Wat is de 
aanleiding om informatie te vragen?” Hij begint uitge-
breid te vertellen over de reden waarom ze begelei-
ding zoeken voor een aantal medewerkers. Ik knik wat 
en in mijn hoofd zoemt het. De helft krijg ik niet mee, 
omdat ik wanhopig zoek naar wat ik moet zeggen. Af 
en toe stel ik een vraag en drie kwartier zijn zomaar 
om. 
De man kijkt mij aan en zegt: “U krijgt de opdracht, 
uw presentatie bevalt me.” Ik stamel nog “dank u 
wel” en als ik in de auto zit dringt pas tot me door 
wat er zojuist is gebeurd. Ik ben door het dolle en 
zing keihard mee met de muziek uit de autoradio. 
Werken bij dit bureau leek me geweldig, maar dat ik 
ook acquisitie moest gaan doen, daar had ik erg te-
genop gezien. En nu was het zomaar gelukt! In mijn 
eerste week heb ik een opdracht binnengehaald! 

Op kantoor gekomen kijkt mijn baas me opgetogen 
aan en zegt: “Ik wist dat je het kon.”

Acquisitie heb ik vanaf dat moment altijd  
leuk gevonden.

Anders doen
Schrijf drie momenten op waarin jouw zelfvertrou-
wen is gegroeid door het vertrouwen van anderen.
Spreek deze week je vertrouwen in een collega uit.
Geef een collega bewust vertrouwen wanneer hij of 
zij iets ‘verkeerd’ heeft gedaan.

Zinvol werken
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Waardering 

Waardering komt in vele soorten en maten.  
Bijvoorbeeld complimenten, vriendelijke woor-
den over wat je toevoegt, wat je kunt en wie je 
bent, het delen van blijdschap over een goed 
resultaat en elkaars bijdrage daarin benoemen 
en waarderen. Of de lach van een klant, een 
klopje op je schouder, een vast contract of 
een hogere functie. Allemaal voorbeelden van 
waardering die je het gevoel geven dat je ertoe 
doet. Waardering geeft energie en zin!

Zinvol werken

Wat heeft waardering met werk te maken?
In een column in het NRC verwoordt Marjoleine de 
Vos de noodzaak van waardering:
“Als er iets is wat ons mensen aan de gang houdt, 
dan is het wel waardering. Doen wat je van jezelf 
moet doen is mooi, maar als niemand dat ziet, of als 
niemand er iets aardigs van vindt, dan valt het niet 
altijd mee om door te gaan. Waardering versterkt 
de overtuiging dat je werk zinvol is. En al neuriën 
we nog zo vaak de mantra dat je zelf, autonoom 
en authentiek als je bent, de belichaming van die 
overtuiging bent, en al ís dat tot op zekere hoogte 
ook zo, toch is het makkelijker in de zin en betekenis 
van wat je doet te geloven als af en toe iemand er 
blijk van geeft dat ze jou en je werk ziet. Wie gezien 
wordt, bestaat.” 

En jij? 
•  Wanneer voelde jij je gewaardeerd door  

collega’s, klanten of leidinggevenden? 
•  Wie heb jij voor het laatst laten merken dat  

je hem of haar waardeert? 
•  Welke vorm van waardering raakt jou het meest? 

Voor organisaties
Wie zich gewaardeerd voelt, wordt productiever, 
is minder vaak ziek, heeft minder last van stress en 
levert beter werk af. Gebrek aan waardering in het 
werk staat hoog in de lijst van oorzaken van burn-
out. Alle reden dus om uiting te geven aan waar-
dering. Waarderen werkt in alle richtingen van de 
organisatie: naar leidinggevenden, directe collega’s 
en ondergeschikten. 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers het 
belang van complimenten uitdelen onderschatten. 

Zij denken dat arbeidsomstandigheden (waaronder 
salaris) en functie de belangrijkste drijfveren van 
hun werknemers zijn. Echter, uit onderzoek blijkt dat 
bij hoogopgeleide werkgevers een goed salaris of 
andere arbeidsvoorwaarden niet eens in de top drie 
van belangrijkste drijfveren voorkomt. Erkenning en 
een zekere mate van bewondering staan bij hen wél 
in de top drie.  
Anders doen
•  Merk op waar je collega’s goed in zijn.  

Laat het ze weten. 
•  Aan wie denk jij nog wel eens, vanwege wat  

hij/zij voor je heeft betekend?
•  Stuur een kaart of mail, waarin je hen dat  

laat weten. 

W
aardering
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Ethiek

Het woord ethiek komt van het Griekse ‘èthos’ 
en betekent norm of gewoonte. Ethiek is de 
leer van wat ethisch of moreel is. Stel je hebt 
een baan waarin je niet kunt werken op een 
manier die je zelf verantwoord vindt. Je hebt 
bijvoorbeeld zó weinig tijd voor patiënten dat 
je niet echt iets voor hen kunt betekenen, of je 
moet dingen verkopen waar je niet achter staat, 
of je weet dat je niet de meest geschikte kandi-
daat bent voor deze klus. Wat doe je dan? 

Je hebt lang niet altijd de vrijheid om te zeggen 
‘dat doe ik niet’, maar als je te lang doorgaat 
met iets dat je met tegenzin doet, kan het gaan 
wringen. Je kunt er morele stress van krij-
gen. Mensen met een olifantshuid kunnen het 
wellicht lang volhouden, maar menigeen zal er 
ziek van worden. We begrijpen heel goed dat 
sommige mensen geen kans hebben om iets 
anders te kiezen. Wat zou het mooi zijn als we 
elkaar dan uit zo’n situatie konden helpen. Voor 
velen van ons zijn ethische dilemma’s gelukkig 
niet aan de orde van de dag, je kúnt wel dege-
lijk andere keuzes maken. En de keuzes die je 
maakt, bepalen wie je bent.  

Zinvol werken

En jij?
•  Heb je wel eens een situatie meegemaakt waarin 

je geweten op de proef werd gesteld?
•  Heb je wel eens werk geweigerd, omdat het niet 

paste bij wat jij juist vond?
•  Wat geeft jou morele stress? 

Wat heeft ethiek met werk te maken?
Het lijkt wel alsof het heel normaal is om dingen puur 
voor het geld te doen. Anders ben je ‘een dief van je 
eigen portemonnee’, zeggen we dan. Maar, hoe voel 
je je als je je portemonnee vult met geld dat je ei-
genlijk niet verdient? Althans, niet op een manier die 
past bij wat jij belangrijk vindt? Je kunt je schouders 
ophalen of voor je morele vrijheid kiezen. Vrijheid om 
zó te werken dat het bij je past. Door ander werk te 
zoeken bijvoorbeeld, of door een klus te weigeren. 
Dan heb je misschien op de korte termijn minder 
geld, maar het geeft je wel ruimte om te zoeken naar 
werk waar je wel goed van slaapt. En op de lange 
termijn zal dat bepalen hoe jij gezien wordt. Door 
jezelf en door anderen.

Voor organisaties
Van mensen vragen dat ze iets doen dat ingaat tegen 
hun morele kompas, werkt uiteindelijk niet. Het kan 
zijn dat ze hun taken wel uitvoeren, maar wat krijg je 
dan? Gedemotiveerde medewerkers die hun verhaal-
tje afdraaien en de reacties van klanten van zich af 
laten glijden. Medewerkers die vooral leven voor het 
weekend. Klanten die zich ‘bekocht’ voelen. 
Het gaat vaak veel langer goed dan je zou verwach-
ten, want we leven nu eenmaal in een tijd waar ‘alles 
voor het geld’ heel gewoon gevonden wordt en 
efficiency de heilige koe is. Als er echter mensen 
en bedrijven opstaan die het anders gaan doen en 

alleen die producten en diensten in de markt zetten 
waar ze achter staan, dan kopen (sommige) klanten 
liever daar. Zolang geld regeert is dit een idealisti-
sche boodschap. En het is wellicht naïef te denken 
dat dat snel verandert. Gelukkig zijn er in onze 
samenleving keuzes mogelijk, kun je tegen de grote 
stroom ingaan en je eigen klantenkring vinden met 
mensen die waarderen wat jij doet. In dat deelge-
bied van de markt is het goed toeven: het scheelt 
een hoop morele stress. 

Anders doen
•  Vraag je eens af met welke intentie jij  

dingen doet. 
•  Kijk om je heen en probeer te zien welke mensen 

iets doen waar ze morele stress van hebben.  
Hoe kun jij hen helpen?  

•  Bedenk wat maakt dat je trots bent op je  
organisatie en deel dat met collega’s en klanten.

Ethiek
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Verduren

“Als ik je vraag, ‘Wat wil je in je leven?’ en je 
zegt iets als ‘Ik wil gelukkig zijn, een fijn gezin 
hebben en werk dat ik leuk vind’, dan is dat  
zo vanzelfsprekend dat het eigenlijk niets zegt. 
Een interessantere vraag, een vraag waar je 
misschien nog nooit over hebt nagedacht, is 
‘Welke pijn wil je in je leven? Waarmee ben je 
bereid te worstelen?’ Deze vraag lijkt van  
groter belang te zijn voor hoe jouw leven  
verloopt.”  Marc Mason

Zinvol werken

Wat heeft verduren met werk te maken? 
Verduren heeft met het deel van zingeving te maken 
dat verder gaat dan werkgeluk. Bij onzekerheid, am-
bivalentie (je wilt iets wel én niet) of als er iets naars 
gebeurt, komen vaak zingevingsvragen op. Je wilt 
liefst dat het nare gevoel zo snel mogelijk ophoudt. 
De realiteit is dat deze gevoelens wel even kunnen 
aanhouden. Dat vraagt verduren. Verduren betekent: 
volhouden, doorzetten, iets de tijd geven, met tegen-
slag omgaan, omgaan met vragen waar geen (direct) 
antwoord op is, accepteren en aanvaarden. Kunnen 
verduren betekent dat je veerkracht hebt en weet 
waarom je nog hoop hebt en doorgaat. Als je in staat 
bent om met tegenslag en afwijzing om te gaan, ben 
je beter bestand tegen de stormen op je levenspad. 
Ook de steun uit je omgeving kan helpen om beter te 
verduren, je hebt dan immers gedeelde smart. 

En jij?
• Wat ben jij bereid te verduren?
• Kun je tegen afwijzing?
•  Welke tegenslagen heb jij meegemaakt in  

het werk?
• Wat geeft jou houvast bij tegenslag?
•  Hoe houd je de minder leuke kanten in je  

werk vol?

Voor organisaties 
Niet alles is leuk. Ook niet in je werk. Teveel admi-
nistratie, knorrige collega’s, klanten met klachten, 
van alles kan een domper zijn voor het plezier van 
medewerkers. Sommige dingen zijn te veranderen, 
bijvoorbeeld slechte verlichting of lange vergaderin-
gen. Andere dingen minder makkelijk, zoals ver- 
plichte administratie en klagende klanten. In een 
tijd als de onze, waarin geluk het hoogste doel in het 

leven lijkt, helpt het om ons te realiseren dat geluk 
een gevolg is en niet een doel. Een deel van het 
‘werkleed’ is tijdelijk, bijvoorbeeld de onzekerheid 
die aangekondigde reorganisaties met zich mee-
brengen. Een ander deel is blijvend. Erkennen dat 
je dat beseft als werkgever en dat het erbij hoort, 
maakt dat werknemers zich er ook beter bij neer 
kunnen leggen.

Anders doen
•  Kijk eens om je heen en vraag je af wat anderen 

te (ver)dragen hebben. 
•  Zet jouw kernwaarden op een rijtje en bedenk 

hoe ze jou helpen of hebben geholpen om een 
lastige periode te doorstaan of lastige keuzes te 
maken (lees meer daarover bij Waarden). 

•  Wat in je leven helpt je om lastige dingen te 
dragen? Wat zijn de pijlers onder jouw bestaan? 
Zorg dat je aandacht geeft aan juist die zaken. 

Verduren
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Waarden

Wat is een waarde? Waarden geven antwoord 
op de vraag ‘wat is voor mij belangrijk?’. Een 
waarde wordt in de literatuur wel omschre-
ven als ‘een betekenisgevend ideaal’ en ‘een 
overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou 
moeten worden’. Je kunt dan denken aan ‘inte-
griteit’, ‘deskundigheid’ of ‘rechtvaardigheid’. 
Waarden geven houvast bij keuzes en beslis-
singen. Als zekerheid voor jou belangrijker is 
dan vrijheid, zul je andere keuzes maken met 
betrekking tot werk. 

Waarom heeft het zin om je bewust te zijn van 
je eigen waarden? Dat heeft volgens theoloog 
Guus van Loenen te maken met het wegvallen 
van vaste levensbeschouwelijke kaders. Daar-
door hebben we toenemend behoefte aan  
oriëntatie op wat we willen met ons leven. 
Waarden bieden je een kompas om richting 
te kiezen in je leven. Filosoof Ronald Wolbink 
zegt dat als we niet nadenken over wat belang-
rijk voor ons is, dat ons leven zomaar voorbij 
kan gaan in de tredmolen van de consumptie- 
en prestatiemaatschappij. Bezinning op per-
soonlijke waarden kan een startpunt zijn om los 
te komen van de (te) vanzelfsprekende waarden 
in de huidige samenleving. 

Zinvol werken

Wat hebben waarden met werk te maken?
De waarden die in onze samenleving centraal staan, 
zijn vooral economische waarden. Voorbeelden zijn 
succes, presteren, efficiëntie en geld verdienen. Dat 
leidt tot een werkwereld waar grote druk op staat. 
Hoogleraar filosofie Govert Buijs zegt in een artikel: 
“Daarnaast is werk een belangrijk onderdeel van onze 
identiteit geworden. Mensen willen waardering voor 
wat ze doen. We willen meetellen. Je hoort erbij als 
je succesvol bent en dat is met name in termen van 
je bankrekening. Dat ‘succesdenken’ is de afgelopen 
decennia steeds sterker geworden. Zelfs al is ons le-
ven onaangenaam, dan blijven we hard werken, want 
we willen niets mislopen. Je wilt blijven presteren, 
want zodra je geen stappen maakt, doet een ander 
dat wel. Dan ben jij de loser. Je wilt natuurlijk geen 
loser zijn.”

Werk kan ook een andere rol vervullen. Wij delen 
de wens van Buijs, als hij zegt: “Het zou mooi zijn 
arbeidsprocessen niet alleen vanuit het oogpunt van 
efficiency te ontwerpen, maar zó dat iedereen het 
gevoel heeft iets waardevols te doen. Werk is niet 
alleen maar een kostenpost, het is ook een consump-
tiegoed: we ontlenen er ook heel veel aan. Hoe komt 
het dat we een enorme druk blijven leggen op iets 
dat ook in de sfeer van ontspanning en creativiteit 
kan zitten?” Om dat voor elkaar te krijgen, zullen we 
andere dan alleen economische waarden centraal 
moeten stellen.

En jij?
•  Wat is belangrijk voor jou in je leven?  

En in je werk?
• Wat geeft jou richting?
•  Waaruit blijken jouw waarden in je dagelijks leven?

Voor organisaties 
Persoonlijke waarden hebben effect op de keuze 
voor werk. Zo blijkt het volgende uit onderzoek van 
Deloitte: 
•  64% van de millennials zegt geen baan te willen in 

een bedrijf dat zich niet maatschappelijk verant-
woord gedraagt. 

•  75% zegt met minder salaris genoegen te nemen 
als zij kunnen werken in een bedrijf dat past bij 
hun waarden. 

•  88% geeft aan dat hun werk meer voldoening 
geeft als ze een positieve impact kunnen hebben 
op sociale en milieuvraagstukken. 

Anders doen
Breng jouw waarden in de praktijk door wat je doet. 
Voorbeeld: stel dat een belangrijke waarde voor 
jou ‘rechtvaardigheid’ is. Wat kun je doen? Deel of 
post een bericht op Facebook, Twitter, Instagram of 
LinkedIn over iets wat rechtvaardiger kan. Laat van 
je horen. Word lid van een groep die zich bezighoudt 
met een rechtvaardigere samenleving. Kom op voor 
een collega waar niet goed mee wordt omgegaan. 
Ander voorbeeld: stel dat ‘moed’ een van jouw waar-
den is. Stap op een collega af die je altijd al iets had 
willen vragen, ga aan improvisatietheater doen, zeg 
er iets van.

W
aarden
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Betekenis

Van betekenis zijn betekent dat je je inzet voor 
iets buiten jezelf. Een ander helpen, je inzet-
ten voor een beter milieu, zorgen dat een oud 
gebouw niet gesloopt wordt. Het kan van alles 
zijn. Het kost je geld, tijd of energie en het 
levert je een gevoel op van ‘ertoe doen’.

“Je van betekenis voelen is belangrijker dan 
geluk, om je leven als zinvol te ervaren.”  
- Emily Esfahani Smith

30Zinvol werken

Wat heeft betekenis met werk te maken?
Als je weet dat je door jouw werk bijdraagt aan een 
betere wereld, krijgt jouw werk een extra dimensie. 
Mensen die in de zorg of het onderwijs werken, 
weten dat. Bedrijven die speciaal zijn opgericht om 
iets voor de wereld te betekenen, kennen dat ook. 
Fairphone is zo’n bedrijf. Zij verkopen smartphones 
die je niet weg hoeft te doen als er iets stuk is, want 
de onderdelen zijn vervangbaar en bovendien eerlijk 
geproduceerd. Reken maar dat de medewerkers van 
Fairphone trots zijn op hun bijdrage aan het bedrijf 
en de wereld. 

Grote, oude ondernemingen hebben het vaak lasti-
ger om duidelijk te maken wat hun bijdrage aan de 
wereld is. Gelukkig is ook daar de invloed te merken. 
Niet voor niets nam Unilever De Vegetarische Slager 
over. Of het in de praktijk ook goed uitpakt is af-
wachten, maar de beweging is er. 

En jij?
•  Hoe zit het met de betekenis van jouw werk? En 

van jouw team en je organisatie?
•  Voor wie of wat voel jij je van betekenis?
•  Wat kun jij vandaag doen om voor iets of iemand 

van betekenis te zijn?
•   Wanneer merk je, dat je liever werkt omdat je 

werk iets voor een ander toevoegt, dan alleen 
voor jezelf?

Voor organisaties
Betekenis is niet alleen belangrijk voor de aantrek-
kingskracht van een organisatie. Het draagt ook bij 
aan het resultaat. Betekenisvol werk maakt mensen 
bevlogen en is een bindmiddel voor de samenwer-
king. Je weet immers waarvoor je het samen doet. 

Medewerkers die door hun werk bijdragen aan een 
hoger doel, hebben het makkelijker bij het uitvoeren 
van dagelijkse klusjes, die niet zo inspirerend zijn. 
Ze weten immers waarvoor ze het doen. Uit onder-
zoek blijkt dat twee op de drie jongeren de keuze 
voor een werkkring baseren op betekenisgeving. 
Ook wordt onze maatschappij steeds kritischer op 
organisaties die goede winsten maken ten koste van 
mens en  
milieu. We zien dan ook een trend: organisaties 
worden zich bewuster van hun toevoegende waarde 
en hun bestaansrecht.

Anders doen
Steek eens vrijwillig je handen uit de mouwen.  
Je hoeft niet meteen een vaste vrijwilliger te worden, 
er zijn tal van initiatieven waar je voor een middag 
welkom bent. 
Doe elke dag iets leuks voor een ander. Al is het 
maar de buschauffeur enthousiast begroeten of  
een kaartje sturen naar iemand die je lang niet  
gesproken hebt.  
 

B
etekenis
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Het einde
We hopen dat je geïnspireerd raakt door deze bundel om anders naar  
de zin van werk te kijken. Zingeving heeft wat ons betreft namelijk niets  
te maken met zweverige zelfvinding. We zijn ervan overtuigd, dat werk 
een bron van zingeving is en het nog meer kan worden als je er aandacht 
aan schenkt. 
 
Wil je aan de slag met meer zin in je werk of je organisatie? Kijk dan op 
burowaai.nl voor boeken, workshops en leergangen die we hebben ont-
wikkeld. Natuurlijk kun je ook vrijblijvend contact opnemen met één van 
onze collega’s. 

Wij vinden het belangrijk dat we als samenleving anders naar werk en 
elkaar gaan kijken. Het lijkt soms alsof het enige doel van werken succes 
en veel geld verdienen is. Wat ons betreft is er niks mis met succes, maar 
als dat betekent dat we allemaal concurrenten van elkaar worden, wordt 
werken er niet leuker op.  

Buro Waai wil bijdragen aan een werkklimaat waar, naast jouw eigen 
voldoening en succes, ook de gezamenlijkheid telt: gedeelde waarden, 
gedeelde smart, wederzijds vertrouwen en zorg voor elkaar. 

Hartelijke groet,
Heidi Jansen
in samenwerking met Buro Waai
Alexandra Sfintesco en Mariska Wegink
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36Zinvol werken

Werk is belangrijk voor ons. We ervaren er vaak 
ongemerkt zin die ons leven verrijkt. Bijvoor-
beeld verbondenheid met collega’s, plezier 
bij kantoorhumor en geborgenheid door fijne 
arbeidsvoorwaarden. Maar we kunnen ook 
een hoop zingeving missen in het werk. Het 
knagende gevoel dat we niet meer trots zijn op 
wat we doen, de eenzaamheid die we in een 
competitieve omgeving ervaren, de targets die 
steeds verder afstaan van wat we écht belang-
rijk vinden of het gebrek aan waardering door 
collega’s of leidinggevenden. 

In dit boekje staan de kennis over en visie op 
twaalf thema’s die een belangrijke rol spelen in 
de zingeving van werk. Besef van en aandacht 
voor deze thema’s kan voor meer zin in het 
werk zorgen. Zo hopen we bij te dragen aan 
een menselijk werkklimaat.

Wordt naast ‘zelfsturing’, 
‘persoonlijke  
verantwoordelijkheid’  
en ‘eigen regie’ ook  
‘zorg voor elkaar’  
gewaardeerd?


