
 

Be·te·ke·nis in je werk: De band die je als werknemer voelt met je eigen job, die 

ontstaat uit de betekenis die je zelf geeft aan je werk. Het belang dat je zelf 

toeschrijft aan je job, en wat je gelooft dat door je job bereikt wordt, hoe 

je job bijdraagt aan een groter belangrijker iets. 

Werk neemt de helft van onze wakkere tijd in beslag, en dat voor een groot gedeelte 

van ons leven. Al snel rijst dus de vraag “Waarom werken wij?”. Het meest voor de 

hand liggende antwoord is ‘een goed inkomen’: we werken om te kunnen overleven. Werk 

is echter meer dan enkel een manier om geld te verdienen: het is een bron van sociale 

contacten, kan een plaats zijn waar je al je creativiteit en al je kunnen in kwijt 

kunt waardoor je job een belangrijk deel wordt van wie jij bent, of kan je ook een 

beter gevoel geven over jezelf en je zelfwaarde doen stijgen door de successen die 

je boekt in je job. 

Een voorbeeldje: een medewerker van een call center of telefonische klantendienst 

krijgt regelmatig  kwade telefoontjes van ontevreden klanten. Als call center 

medewerker kan je je job dan dien als louter het opvangen van frustraties en 

beledigingen. je gaat ervanuit dat jij voor de klant deel bent van het probleem, en je 

bent dan ook niet bijzonder trots op je job. Òf je kan als call center medewerker 

je job net enorm belangrijk vinden. Je bent er immers om dag in dag uit klanten te 

helpen met hun problemen. Je bent niet alleen een luisterend oor, maar stuurt 

mensen door naar de persoon die hun probleem kan oplossen, en bent zo dus een 

eerste stap in de oplossing van het probleem. Beide werknemers doen dus exact 

dezelfde job, maar beleven hun job volledig anders. 

En daar gaat betekenis vinden in je werk over: over de plaats die werk voor jou in je 

leven inneemt, en hoe je zelf de zinvolheid van je job ervaart. Dit heeft dus niets te 

maken met het type van job of de status van de job die je doet. 

Er is niet zoiets als ‘dé betekenis’ van een bepaalde job, maar iedereen geeft hier z’n 

eigen invulling aan.  

We nemen er even een ander voorbeeld bij: er zijn twee vuilnisophalers die voor 

hetzelfde bedrijf en in dezelfde omstandigheden werken. De eerste vindt dat hij/zij 

elke dag opnieuw alleen maar het vuil van andere mensen opruimt. De tweede persoon 

vindt echter dat zijn/haar job bijdraagt aan een gezonde en schone leefomgeving 



voor iedereen, en daarom onmisbaar is. Deze twee personen vervullen exact dezelfde 

job, maar hun job roept bij hen zeer verschillende gevoelens op. De tweede 

vuilnisophaler heeft immers het gevoel dat hij/zij via zijn/haar job anderen kan 

helpen én het is net die positieve invloed op anderen, die je niet alleen betekenis 

geeft in je werk, maar je ook gelukkiger maakt met je job. 

Effecten 

Betekenis vinden in je werk is belangrijk voor jezelf, maar evengoed voor je bedrijf. 

Werknemers die meer betekenis vinden in hun werk, zijn namelijk minder vaak afwezig. 

Bovendien blijkt hoe tevreden je bent met je job meer bepaald te zijn door de 

betekenis die je vindt in je job, dan door je loon of status. Werknemers die meer 

betekenis in hun job zien, zijn ook meer geëngageerd en gemotiveerd op het werk. En 

wie vindt dat de taken die hij/zij verricht belangrijk zijn, presteert beter en houdt 

de job langer vol. Maar daarnaast heeft betekenis vinden in je werk ook een 

belangrijke invloed op stress: mensen die in hun leven weinig of geen bronnen van 

betekenis vinden, zijn gevoeliger aan bijvoorbeeld depressies. 

Mechanismen: 

Want ik ben het waard: Zelfwaarde en identiteit: Werk bepaalt niet alleen hoe we 

ons voelen, maar ook wie we zijn. Het gevoel dat je met je werk iets betekenisvol 

doet, helpt een persoon om te geloven dat hij/zij waardevol is, dat hij/zij van belang 

is, dat zijn/haar leven betekenis heeft. Het draagt bij aan je identiteit, aan het beeld 

dat je zelf hebt over wie je bent. Als je vindt dat jij iets betekenisvol doet, zal je 

dan ook trotser zijn op je werk en op jezelf. 

Vele kleine beetjes… : bijdragen aan een groter geheel: het gevoel dat je 

inspanningen bijdragen aan een groter belangrijk iets, zoals een gezonde leefwereld 

of het geluk van andere mensen, zorgt ervoor dat je meer betekenis ziet in je werk. 

Voor sommige jobs is dat groter geheel heel duidelijk (bijvoorbeeld voor artsen 

zonder grenzen of milieuactivisten). Maar velen van ons hebben het wat moeilijker 

met te zien hoe zij de wereld helpen door hun dagdagelijkse job. 

Het is echter maar hoe je het bekijkt! Zo beweert Coca-Cola niet zomaar frisdrank 

te verkopen, maar verbinden ze hun merknaam aan gevoelens van geluk, nostalgie, 

liefde en vriendschap. Daarnaast kan je met jouw job ook bijdragen aan de 

organisatie: iedere individuele werknemer is een stukje verantwoordelijk voor de 

successen die behaald worden. Probeer jouw job dus eens op een andere manier te 

bekijken, en misschien kom je voor aangename verrassingen te staan. 

Als spinnen in een web: Interconnectie: Als je aanvoelt dat je job bijdraagt tot 

een groter belangrijker iets, zal je waarschijnlijk ook aanvoelen dat je deel bent 



van een netwerk van mensen dat groter is dan jezelf en dat niet kan bestaan zonder 

de gezamenlijke inspanningen van iedereen. Dit besef zorgt ervoor dat je je meer deel 

gaat voelen van de groep en meer verbonden gaat voelen met iedereeen die meewerkt 

aan datzelfde grotere doel. 

Wat bepaalt mee de betekenis die je ervaart in je werk? Volgens onderzoek is 

betekenis in je werk afhankelijk van drie zaken: de mate waarin je volop je eigen 

vaardigheden, en vooral liefst veel verschillende van je vaardigheden, kan toepassen 

in je job, de mate waarin je het gevoel hebt dat je taken bijdragen aan een groter 

iets, en de mate waarin je taak een duidelijk zichtbaar resultaat heeft.  

 

 



 



 



 


