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Zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk II 

Abstract  

 

Onderzoeksvraag: In dit onderzoek stond de vraag centraal wat aandacht voor 

zingeving(svragen) in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen betekent en wat hun 

ervaringen hiermee zijn. 

Methode: Om dit te onderzoeken is een kwalitatief exploratief onderzoek uitgevoerd. Er zijn 

semigestructureerde interviews gehouden met tien bedrijfsartsen. De selectie van 

respondenten was doelgericht.  

Resultaten: Respondenten vinden het vanuit hun holistische opvatting van gezondheid 

belangrijk dat (bedrijfs)artsen zo nodig aandacht aan zingeving in het (werk)leven van 

patiënten besteden. Zij associëren zingeving vooral met ‘dat wat iemand belangrijk vindt’, 

‘kunnen doen wat je belangrijk vindt’ en met werk als zingevingsbron. Duurzame 

inzetbaarheid is volgens hen direct verbonden met zingeving. Ziekte, beperkingen, 

ingrijpende gebeurtenissen en (als gevolg daarvan) uitval van werk zet mensen vaak aan tot 

een (her)oriëntatie op hun (werk)leven. Respondenten lopen als procesbegeleider mee in dit 

zingevingsproces van de patiënt, waarbij ze hen ook graag coaching bieden. De begeleiding is 

gericht op het (weer) verkrijgen van regie, is sterk cognitief van aard en vooral doel- en 

oplossingsgericht. De mate waarin de respondenten zelf begeleiding bij zingeving bieden, 

verschilt. De meeste respondenten geven aan dat bedrijfsartsen over specifieke attitudes, 

kennis, vaardigheden en randvoorwaarden moeten beschikken om aandacht te kunnen 

besteden aan zingeving. Geen van de respondenten geeft aan hier niet over te beschikken.  

Conclusie & discussie: Uit het onderzoek blijkt dat aandacht voor zingeving van patiënten 

relevant is voor de bedrijfsartsenpraktijk. Voor het bepalen van de juiste zorg en begeleiding 

is het belangrijk om te weten wat voor mensen van betekenis is, wat hun leven zin geeft, en 

waar eventueel de zinbeleving stagneert. Dat betekent dat bedrijfsartsen (tot op zekere hoogte) 

moeten kunnen omgaan met en ondersteuning bieden bij zingevingsvragen. Dit vereist kennis 

van de zingevingsdimensie en zingevingscompetenties. Een deel van de respondenten lijkt 

zich (deels) bewust van de benodigde specifieke kennis en competenties, anderen minder of 

niet. Dit onderzoek biedt inzicht in de betekenis van zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk en 

handvatten om de kennis van de zingevingsdimensie binnen de beroepsgroep te vergroten.  

De resultaten zijn niet representatief voor de gehele bedrijfsartsenpopulatie. 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn masterscriptie ter afronding van mijn studie Humanistiek aan de Universiteit 

voor Humanistiek te Utrecht. Het betreft de weergave van een exploratief, kwalitatief 

onderzoek naar wat aandacht voor zingeving(svragen) van patiënten door bedrijfsartsen 

betekent. 

Tijdens de studie heb ik mij op verschillende manieren gericht op processen van zingeving en 

humanisering. Naast de studie ben ik werkzaam bij het Kwaliteitsbureau van de Nederlandse 

Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Ik zag hoe beide processen 

intrinsiek onderdeel uitmaken van het werk van de bedrijfsarts zoals de NVAB dit voorstaat. 

De gerichtheid op gezondheid en duurzame inzetbaarheid veronderstelt dat bedrijfsartsen 

aandacht hebben voor zingeving van patiënten. Humanisering (van de arbeid) betekent dat 

bedrijfsartsen zich ervoor inzetten dat mensen een zinvol (werk)leven kunnen leiden.  

In 2016 introduceerde de NVAB haar moreel fundament waarin zingeving een van de 

uitgangswaarden is voor het handelen van de bedrijfsarts. Het viel mij op dat de inhoudelijke 

invulling van het begrip over het algemeen beperkt was, zowel op beleidsmatig als op 

praktisch niveau. Ik was benieuwd wat bedrijfsartsen in de praktijk verstaan onder zingeving 

en of en hoe ze hier aandacht aan besteden. Ik besloot mijn afstudeeronderzoek hierop te 

richten.  

Door persoonlijke omstandigheden, die extra tijd en energie van mij vroegen, heb ik langer 

over het afstudeeronderzoek gedaan dan gepland en gehoopt. Het onderwerp vond en vind ik 

boeiend en vooral de gesprekken met de respondenten heb ik als bijzonder en inspirerend 

ervaren. Het was leuk om op deze manier een inkijkje te krijgen in het werk van de 

bedrijfsarts! 

Het motto van de studie luidt “De mooiste studie is de mens”; zo heb ik het ook ervaren. De 

scriptie is de afsluiting van een bijzondere en leerzame periode. Ik heb mooie en inspirerende 

mensen ontmoet, zowel medestudenten als docenten. Naast hen wil ik iedereen die bij de 

totstandkoming van deze scriptie betrokken is geweest, bedanken; in het bijzonder de 

bedrijfsartsen die ik heb mogen interviewen. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk 

geweest. Tevens bedank ik hier Willeke Los voor haar prettige begeleiding en constructieve 

feedback gedurende het proces en Hielke Bosma voor zijn snelle en concrete feedback aan het 

einde ervan. Tot slot bedank ik hier familie, vrienden, collega’s en vooral mijn partner Leo 

voor hun bemoedigende woorden en niet aflatende vertrouwen in mijn kunnen op de 

momenten dat ik het nodig had. 

 

Veel plezier en inspiratie toegewenst tijdens het lezen! 

 

Sabrina Kwint 

Rotterdam, 11 augustus 2019  
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

 

Hoe kunnen we leren omgaan met moeilijke gevoelens? Hoe kunnen we leren balans 

te vinden? Hoe kunnen we leren om met elkaar in gesprek te geraken over 

zingevingsvragen? Want vroeg of laat komt de vraag naar betekenis en zin. Dat is 

geen biologische vraag. Ook niet wanneer ze wordt vertaald in moeheid of rugpijn. 

Het is geen psychologische vraag. Ook niet wanneer ze wordt vertaald in 

concentratieproblemen of overprikkeld zijn. Zingevingsvragen zijn spirituele vragen. 

Wie die vragen uit de weg gaat, krijgt vanzelf biologische of psychologische klachten. 

Aandacht voor zingevingsvragen daarentegen, in de spreekkamer, maar ook op school, 

thuis en op het werk zou nou wel eens minstens zoveel gezondheidswinst kunnen 

opleveren als een leven lang cholesterol en bloeddruk meten. (Barnhoorn, 7 oktober 

2018) 

 

Huisarts Pieter Barnhoorn geeft in een tweetal krantenartikelen (De Volkskrant, 7 en 14 

oktober 2018) aan dat hij op zijn spreekuur veel zingevingsproblematiek ziet: “Is dit alles? 

Hoe leef ik in balans? Welke aspecten van mijn leven zijn duurzamer dan ikzelf?” (De 

Volkskrant, 14-10-2018). De vragen en het lijden van mensen met zingevingsproblematiek 

zijn volgens hem reëel. Hij betreurt het dat erkenning van dit lijden vaak uitsluitend wordt 

bezien door een medisch of psychologisch denkraam. Daarmee verwachten we volgens hem 

te veel van de geneeskunde en psychologie. Volgens Barnhoorn moeten we in gesprek over 

zingevingsvragen, omdat zingeving voor iedereen van levensbelang is, door het hele leven 

heen. Hij stelt dat bijvoorbeeld de steeds vaker en steeds vroeger in het leven voorkomende 

‘ziekte’ burn-out, ‘burn-out-patiënten’ noopt aan de slag te gaan met zingevingsvragen (De 

Volkskrant, 14-10-2018). 

De aandacht die Barnhoorn vraagt voor zingevingsproblematiek staat niet op zichzelf. In het 

denken over de zorg vindt sinds de eeuwwisseling een kentering plaats waarbij in toenemende 

mate aandacht is voor zingeving en de relatie hiervan met gezondheid en kwaliteit van leven. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zingeving gerelateerd is aan zowel geestelijke als 

fysieke gezondheid (Baumeister & Vohs, 2002; Krause, 2009; Post, 2007; Westerhof, 2010). 

Volgens Pieper, Smeets en Hijweege (2016) is de tijd rijp voor een overgang van het 

biopsychosociale model dat nu centraal staat in de zorg, naar het biopsychosociaal-spiritueel 

model, waarin zingeving nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de zorgverlening (pp. 200, 

201). Iedereen die in de zorg werkt kan worden geconfronteerd met zingevingsvraagstukken 

en zingeving vormt daarom een intrinsiek onderdeel van het zorgproces (ZonMw, 2016, p. 

12). 
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Ook op het gebied van werk is er steeds meer aandacht voor het belang van zingeving. 

Onderzoek hiernaar heeft dit decennium een vlucht genomen en toont aan dat de ervaring van 

zinvol werk samenhangt met meerdere positieve uitkomsten voor individuen en werkgevers, 

zoals een grotere mate van bevlogenheid, prestatie en creativiteit, verbeterd welzijn, werk-

tevredenheid en de intentie om te blijven (Bailey, Madden, Alfes, Shantz & Soane, 2016). 

Bedrijfsartsen richten zich op de gezondheid van werkenden in de context van arbeid. Dat 

maakt aandacht voor zingeving in het (werk)leven van patiënten ook voor hen zeer relevant. 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de 

wetenschappelijke beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen, erkent dit. In het door haar 

in 2016 opgestelde moreel fundament is zingeving een van de acht waarden die fungeren als 

uitgangspunten voor het handelen van de bedrijfsarts.1 Zingeving is volgens de Commissie 

Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE) van de NVAB echter nog onvoldoende bekend binnen 

de beroepsgroep, terwijl dit volgens haar een intrinsiek onderdeel is van het bredere 

begeleidingsproces naar gezondheid (Loo et al., 2016).  

In dit kleinschalig onderzoek verken ik wat aandacht voor zingeving in de begeleiding van 

patiënten door bedrijfsartsen betekent en wat hun ervaringen hiermee zijn.  

Dergelijk onderzoek is tot op heden niet verricht.2 Over onderzoek naar aandacht voor 

zingeving van patiënten specifiek door bedrijfsartsen is internationaal niet gepubliceerd. 

Nationaal is er alleen het artikel van Loo et al. (2016), dat stelt dat bedrijfsartsen aandacht aan 

zingeving moeten besteden. Dit is belangrijk, omdat ervaren zinvolheid in/van het 

(werk)leven is gerelateerd aan gezondheid en kwaliteit van leven. Als zodanig draagt dit bij 

aan duurzame inzetbaarheid van werkenden en hiermee dient het naast een persoonlijk ook 

een maatschappelijk belang. Als bedrijfsartsen (meer) aandacht voor zingeving van patiënten 

hebben, snijdt het mes aan twee kanten: het kan de begeleiding van patiënten verbeteren en 

een positieve bijdrage leveren aan hun eigen werktevredenheid.  

                                                 
1 Het moreel fundament beslaat acht sleutelbegrippen; algemene waarden die fungeren als fundamenten voor het 

professionele doen en laten van de bedrijfsarts. Het is geschreven door de Commissie Beroepsuitoefening en 

Ethiek van de NVAB en mede gebaseerd op de ICOH Code of ethics, de visie van positieve gezondheid van 

Huber en het capability concept. De acht sleutelbegrippen zijn: participatie, gezondheid, veiligheid, zingeving, 

professionaliteit, kennis en kunde, toegankelijkheid en samenwerking (NVAB, 2016a). De onderzoeker [SK] is 

werkzaam bij de NVAB en lid van de CBE en heeft vanuit die functie bijgedragen aan de invulling van het 

begrip zingeving in het moreel fundament. 

2 In het algemeen is er volgens Pieper, Smeets en Hijweege (2016) over de attitude van artsen ten aanzien van 

zingeving nog weinig bekend. Er is wel veel internationaal onderzoek, maar er is weinig zicht op de artsen in 

Nederland (p. 199). In vrijwel al het onderzoek naar de visie van zorgverleners op aandacht voor zingeving bij 

patiënten wordt zingeving gekoppeld aan religie. Wie meer wil lezen over de betekenis die artsen toekennen aan 

spiritualiteit/zingeving in het contact met patiënten, verwijs ik naar de literatuurstudie van Pieper, Hijweege en 

Smeets (2016a), en naar hun onderzoek naar de (h)erkenning van zingevingsvragen door medische specialisten 

in Nederland (Pieper, Hijweege & Smeets, 2016b; Pieper, Smeets & Hijweege, 2016). 
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Ik wil met dit onderzoek bijdragen aan kennis over (aandacht voor) zingeving, zowel in de 

zorgverlening als in werk, en vooral op het snijvlak van beide domeinen. Daarbij wil ik laten 

zien dat ervaren zinvolheid in/van het (werk)leven bijdraagt aan de ervaren gezondheid en 

kwaliteit van leven, en dat zingeving naast fundamentele opvattingen over het bestaan ook 

onze dagelijkse bezigheden betreft. 

 

1.2 Probleemstelling 

Dit onderzoek heeft als doel bij te dragen aan kennis over (aandacht voor) zingeving in de 

context van de arbeidsgerelateerde zorg. Dit doe ik door het leveren van inzichten in wat 

(aandacht voor) zingeving in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen betekent.3 

In het beleidsdocument Visie, missie en strategie 2016-2021 (NVAB, 2016b) beschrijft de 

NVAB haar visie op het werk van de bedrijfsarts. Het handelen van de bedrijfsarts richt zich 

op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle (potentieel) 

werkenden en het streven naar een verantwoorde arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden. 

De bedrijfsarts brengt hierover medisch advies uit aan werkenden en het management. 

Bedrijfsartsen hanteren een biopsychosociale benadering van gezondheidsproblemen en 

ziekteverzuim. Dat betekent dat de context nadrukkelijk wordt meegenomen in de analyse en 

dat het altijd om maatwerk gaat. Hierbij staat niet de ziekte maar het functioneren centraal. 

Het voortdurend gericht zijn op het verkrijgen en behouden van evenwicht tussen belastende 

factoren op het werk en de belastbaarheid van de werkende(n) staat voorop. De NVAB neemt 

de opvatting van positieve gezondheid van Huber als basis: “het vermogen van mensen zich 

aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven” (NVAB, 2016b, p. 12). Deze opvatting van gezondheid 

vooronderstelt aandacht voor zingeving van patiënten.4  

Richtlijnen voor het handelen van bedrijfsartsen besteden summier en vaak impliciet aandacht 

aan zingeving van patiënten. Over het algemeen betreft het ondersteuning bij coping, zoals 

begeleiden bij acceptatie van de situatie/ziekte5, en positief heretiketteren6. Meestal, en vaak 

impliciet, verwijst zingeving in voor bedrijfsartsen relevante artikelen, beleidsdocumenten, en 

                                                 
3 Ik kies hier voor de term patiënten in plaats van cliënten. Bij gebruik van de term cliënten zou verwarring 

kunnen ontstaan, omdat werkgevers ook als cliënten kunnen worden aangemerkt. Met de term patiënten doel ik 

op individuen die voor advies ten aanzien van hun gezondheid (in de context van werk) de bedrijfsarts bezoeken. 

4 Zie § 2.1 Gezondheid, kwaliteit van leven en zingeving 

5 Zie bijvoorbeeld de Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen van de 

NVAB (Van der Klink et al, 2007a, pp. 9, 32-45), de multidisciplinaire Richtlijn Chronisch zieken en werk 

(Vooijs, Van der Heide, Leensen, Hoving, Wind & Frings-Dresen, 2016a, p. 24; 2016b, pp. 101, 103, 143).  

6 Positief heretiketteren: “door het geven van een functie of zingeving aan de klachten wordt gewerkt aan inzicht, 

acceptatie en perspectief”. Zie bijvoorbeeld de Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met 

psychische problemen van de NVAB (Van der klink et al., 2007a, pp. 9, 42), en de Multidisciplinaire richtlijn 

Overspanning en burnout voor eerstelijns professionals (Verschuren et al., 2011, p. 60). 
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richtlijnen naar werk als bron van zingeving.7 Op welke manier het werk zin verschaft blijft 

(grotendeels) onduidelijk. De werkwaarden uit het ‘Werk als waarde’ model zijn een 

inhoudelijke invulling hiervan (Van der Klink et al, 2016).8 Refererend aan dit model 

betekent aandacht voor zingeving volgens het moreel fundament van de NVAB dat 

bedrijfsartsen onderzoeken wat mensen waardevol vinden en stimuleren dat werkenden 

binnen hun werk in staat zijn en gesteld worden zingeving te realiseren (NVAB, 2016a). Dit 

is direct verbonden met de gerichtheid op duurzame inzetbaarheid (NVAB, 2016a).  

In documenten worden dus verschillende betekenissen aan zingeving toegekend. Het is echter 

onvoldoende duidelijk wat (aandacht voor) zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk concreet 

betekent. Wat verstaan bedrijfsartsen onder zingeving? Wanneer achten zij aandacht voor 

zingeving van belang en wat houdt dit in? Zien bedrijfsartsen hierin een rol voor zichzelf 

weggelegd en zo ja, welke?  

De invulling van zingeving varieert vaak, zowel in theorie als in praktijk. Hierbij speelt mee 

dat zingeving een complex begrip is. De invulling van het begrip gaat gepaard met een 

spanning tussen enerzijds het bijna vanzelfsprekende belang van zingeving en anderzijds de 

meerduidigheid en veelomvattendheid van het begrip. Ook in de literatuur is deze spanning 

zichtbaar. Er zijn veel verschillende definities van zingeving en het begrip houdt vaak een 

hoog abstractiegehalte, waardoor het zorgverleners weinig handvatten oplevert voor hoe ze in 

de praktijk aandacht aan zingeving kunnen besteden.  

Zingeving is voor nogal wat mensen een ietwat ongrijpbaar begrip (Mooren, 2011, p. 45). 

Vaak wordt eronder verstaan dat mensen een doel hebben in hun leven, er een waarde in 

ervaren, of dat hun bestaan ergens toe dient. Zingeving is echter een veel complexer proces, 

met veel facetten, waarbij ons hele functioneren en zijn in het geding is. Veel mensen denken 

bij zingeving ook automatisch aan religie of levensbeschouwing. Maar zingeving is een 

gelaagd fenomeen en gaat ook over onze dagelijkse betrekkingen en activiteiten (Mooren, 

2011, p. 45). Duidelijkheid over wat onder zingeving wordt verstaan is een vereiste om het 

over de praktische relevantie en toepasbaarheid van zingeving te kunnen hebben.  

Bedrijfsartsen zijn werkzaam op het snijvlak van gezondheidszorg en werk. In beide 

domeinen wordt er vanuit een veelheid aan disciplines onderzoek naar zingeving gedaan. De 

disciplines vormen silo’s en er komt weinig kennis bij elkaar (Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 

2010). De aard in combinatie met de breedte van de thematiek vraagt om een brede blik - 

breder dan het biopsychosociale model - en om een multidisciplinaire aanpak. Met de focus 

op het snijvlak van zorg en werk, benader ik zingeving vanuit onderling samenhangende 

perspectieven, gebruikmakend van inzichten uit de arbeids- en organisatiepsychologie, 

organizational behaviour (management) studies, humanistiek, existentieel humanistische 

                                                 
7 Zie bijvoorbeeld: Marsman, Oostveen, Verhoeven & Elders, 2014; Vooijs, Van der Heide, Leensen, Hoving, 

Wind & Frings-Dresen, 2016b, pp. 6, 114. 

8 Zie § 2.2 Werk en zingeving 
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psychologie, sociale psychologie, godsdienstpsychologie en filosofie. Deze multidisciplinaire 

benadering laat ruimte voor de complexiteit en de verschillende opvattingen van zingeving.  

In internationaal onderzoek naar zingeving in het algemeen en specifiek in de zorg zijn twee 

termen relevant: meaning(-making) en spirituality. Van beide begrippen zijn verschillende 

definities in omloop. Meaning-making betreft doorgaans “het herstel van zinbeleving in de 

context van zeer stressvolle situaties” (Park, 2010, p. 257). De invulling van zingeving en 

spiritualiteit is sterk cultuursensitief (Van Leeuwen, Leget & Vosselman, 2016, p. 80). In 

onderzoek naar spiritualiteit wordt zingeving vaak nog automatisch verbonden met religie en 

levensbeschouwing; zingeving wordt dan gezien als component van spiritualiteit (Van 

Leeuwen, Leget & Vosselman, 2016, p. 80; Pieper, Hijweege & Smeets, 2016). Om hierbij 

aan te sluiten wordt in medische richtlijnen vaak gekozen voor het begrip spiritualiteit 

(Anbeek, Schuurman & Palmboom, 2013, p. 143).9 In meer seculiere landen, zoals 

Nederland, is de koppeling van zingeving met religie niet vanzelfsprekend. Individualisering 

en secularisering hebben tot gevolg gehad dat in de hedendaagse West-Europese cultuur 

steeds minder mensen over een allesomvattende levensvisie beschikken (Van de Donk et al., 

2006; Mooren, 1999). Dat betekent dat zij zelf een betekenisvolle invulling van hun leven 

moeten zoeken. Dit vraagt een permanente heroriëntatie op wat het leven zinvol maakt 

(Mooren, 1999). Religie en levensbeschouwing worden hierbij gezien als mogelijk 

zingevingskader. Een zingevings- of betekeniskader is een oriëntatiegeheel waarbinnen 

mensen betekenis geven aan hun leven en hun leven als zinvol ervaren (Mooren, 2011, pp. 55, 

60). Spiritualiteit wordt hier gezien als component van zingeving. In mijn onderzoek sluit ik 

aan bij deze opvatting. Ik hanteer de definitie van Mooren (2011): “Zingeving is een continu 

en subjectief proces waarin mensen zich (bewust en onbewust) verhouden tot leven, 

medemens en wereld en tot ontwikkelingen en gebeurtenissen waarin ze betrokken zijn of 

waarvan ze getuige zijn” (p. 45). Hierbij zijn bestaansvragen aan de orde. De NVAB hanteert 

in haar moreel fundament ook deze definitie (NVAB, 2016a).  

Integrale verankering van zingeving in de zorg vraagt om bekwaamheid van zorgverleners 

(Van Leeuwen, 2016). Onderzoek binnen verschillende zorgpraktijken laat zien dat zowel 

professionele hulpverleners als hulpvragers er moeite mee hebben zingevingsvragen te 

benoemen en dat deze vragen regelmatig worden gemedicaliseerd (Anbeek, 2016, p. 63; 

Anbeek, Schuurman & Palmboom 2013, p. 147).10 Wellicht juist doordat zingevingsvragen 

vaak verborgen zijn achter en tot uitdrukking komen in de lichamelijke, psychische en sociale 

dimensie (IKNL, 2018, p. 5). Volgens Anbeek, Schuurman en Palmboom (2013) is naast 

                                                 
9 Zo worden in de landelijke richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase zingeving en spiritualiteit 

als synoniemen gezien (IKNL, 2018). 

10 In haar rapport over medicalisering van levensfasen definieert de RVS medicalisering als “het proces waarbij 

verschijnselen in toenemende mate worden gedefinieerd en behandeld als medische problemen, gewoonlijk als 

ziekte of kwaal” (RVS, 2017, p. 12). 
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medische deskundigheid dan ook deskundigheid op het gebied van zingeving nodig om 

existentiële problematiek van een depressie te kunnen onderscheiden (pp. 139, 140). In dit 

verband wordt in de literatuur gesproken over zingevings- of spirituele competenties. Dit 

strekt verder dan theoretische kennis over zingeving; het vraagt ook om bepaalde attitudes en 

vaardigheden. Onderzoek daarnaar staat volgens Van Leeuwen (2016) nog in de 

kinderschoenen en is vaak nog monodisciplinair van aard. Daarnaast richt onderzoek naar de 

zoektocht van mensen naar zin- en betekenisgeving in de gezondheidszorg zich vooral op (de 

confrontatie met) ernstige en terminale ziekten. Zorg die een (sociaal) ondersteunende rol 

speelt in het persoonlijke belevingsproces van de patiënt, ook wel aangeduid als ‘spirituele 

zorg’, wordt dan ook vooral aangeboden binnen het domein van de palliatieve zorg (ZonMw, 

2016, p. 12). Deze zorg vindt meestal plaats in een klinische setting en hierbij zijn artsen, 

psychologen, medisch maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers11 betrokken. 

Zingevingsvragen beperken zich echter niet tot de terminale fase, maar doen zich ook op 

andere momenten in het leven voor, bijvoorbeeld wanneer het leven problematisch is, men 

een gevoel van leegte heeft, of wanneer iemand getroffen wordt door een ingrijpende levens-

ervaring (positief of negatief) (Mooren, 2011, pp. 49, 50). Dat betekent dat het (h)erkennen en 

adresseren van zingevingsvragen voor alle zorgverleners relevant is, ook voor bedrijfsartsen. 

Dit strekt verder dan aandacht voor zingeving in het werk. 

 

1.2.1 Doelstelling 

Zingeving vraagt om een heldere invulling in de praktijk van de zorgverlening, ook die van 

bedrijfsartsen. Dit onderzoek heeft als doel bij te dragen aan kennis over (aandacht voor) 

zingeving in de context van de arbeidsgerelateerde zorg, door het leveren van inzichten in wat 

aandacht voor zingeving in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen betekent. 

Wetenschappelijke relevantie 

Deze informatie biedt inzicht in het wetenschappelijk debat rond zingeving, gezondheid en 

werk. Deze kennis kan een brugfunctie vervullen tussen de verschillende betrokken domeinen 

en disciplines, bijvoorbeeld door het bieden van een gemeenschappelijk analytisch kader voor 

verder onderzoek. 

Daarbij kan deze informatie bijdragen aan verheldering van het concept zingeving: 1) in 

relatie tot gezondheid, en zo bijvoorbeeld input bieden voor de verdere uitwerking van en 

                                                 
11 Volgens de Beroepsstandaard geestelijk verzorger van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ, 

2015) betreft geestelijke verzorging professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en 

levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, 

spiritualiteit en ethische afwegingen. Zij bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de 

vorm van gesprekken. Tevens bieden zij professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke 

aspecten in zorgverlening en beleidsvorming. Zij zijn werkzaam binnen organisaties en als zelfstandige 

beroepsbeoefenaren. Geestelijk verzorgers hebben een opleiding in de theologie, humanistiek of 

religiewetenschappen op universitair masterniveau of hbo-masterniveau. 
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discussie over het concept positieve gezondheid; 2) in relatie tot werk, en zo bijvoorbeeld 

input bieden voor onderzoek gericht op verdere operationalisatie van het aspect zingeving in 

het ‘Werk als waarde’ model en het Job Demands-Resources-model. 

Specifiek voor de Humanistiek12 

De centrale vraag in het onderzoeksprogramma 2018-2021 van de UvH is: “Hoe 

optimaliseren we de mogelijkheden voor mensen om een waardig en zinvol leven te leiden, in 

een rechtvaardige, zorgzame samenleving?” (UvH, 2019). Dit onderzoek draagt bij aan kennis 

over hoe dit streven in de context van werk en de zorg voor werkenden gestalte kan krijgen, 

vooral wanneer mensen worden geconfronteerd met hun kwetsbaarheid. Met aandacht voor 

persoonlijke zingeving van werkenden wordt een ‘humane’ benadering van arbeid gepromoot. 

Dit houdt in “dat de vormgeving, organisatie en waardering van de arbeid zo veel mogelijk in 

overeenstemming moet worden gebracht met de behoeften, mogelijkheden en waarden van de 

mens” (De Galan, Van Gils, & Van Strien, 1980, p. 15).  

Tevens kan de verkregen informatie dienen als input voor onderzoek naar nieuwe werkvelden 

van de geestelijk verzorger, zoals onder andere door de UvH wordt uitgevoerd. Dit sluit aan 

bij ontwikkelingen in de praktijk: zo zijn ggz-aanbieder Sitagre en het Humanistisch Verbond 

onlangs gestart met een pilot waarin humanistisch geestelijk verzorgers werknemers die door 

burn-out uitvallen, begeleiden.13 Daarnaast adviseren en begeleiden humanistici steeds vaker 

organisaties bij (processen van) zingeving en humanisering.  

Maatschappelijke relevantie 

Bedrijfsartsen, en andere zorgverleners, inzicht geven in het concept zingeving en 

mogelijkheden voor de praktische invulling hiervan. Deze informatie kan dienen als input 

voor verder onderzoek naar en (het formuleren en uitoefenen van) beleid voor patiënten met 

zingevingsproblematiek met als langere termijndoelstelling: bereiken dat patiënten betere 

begeleiding krijgen doordat (bedrijfs)artsen (meer) oog en aandacht hebben voor 

zingeving(svragen), dat (bedrijfs)artsen hun attitude, kennis en vaardigheden ten aanzien van 

het (h)erkennen en adresseren van zingevingsproblematiek verbeteren en dat de organisaties 

waarbinnen zij werkzaam zijn hen hiervoor de benodigde (rand)voorwaarden bieden. 

Daarnaast kan de verkregen informatie uit dit onderzoek input bieden voor andere 

zorgverleners die in hun praktijk (meer) aandacht aan zingeving willen besteden. Tevens kan 

de notie dat betekenisvol werk bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van werkenden ertoe 

leiden dat werkgevers bewust(er) gaan inzetten op het verrijken van het werk met aspecten 

van zingeving (ZonMw, 2016, p. 12). 

                                                 
12 Humanistiek is een multi- en interdisciplinaire menswetenschap, die zich richt op vragen over levensbeschou-

wing, zingeving en de inrichting van een humane samenleving. Ze put uit de filosofie, psychologie, pedagogiek, 

sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, sociaal-politieke wetenschappen en onderzoeksleer. Daarbij 

vormen humanistische tradities en waarden een belangrijke inspiratiebron. 

13 Voor meer informatie over de start van de pilot waarin humanistisch geestelijk verzorgers werknemers die 

uitvallen door burn-out begeleiden, zie: Nabers, 2019; de online artikelen van Markx, 2019, n.d.. 
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1.2.2 Vraagstelling  

Bovenstaande doelstelling leidt tot de volgende vraagstelling: Wat betekent aandacht voor 

zingeving in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen en wat zijn hun ervaringen 

hiermee? Ik formuleer de vraag bewust breed, omdat het een exploratief onderzoek betreft 

waarin ik het terrein in kaart wil brengen. In het theoretisch kader bespreek en verbind ik 

kennis over de relatie tussen zingeving, gezondheid en kwaliteit van leven, en kennis over 

zingeving in het algemeen en in/van werk in het bijzonder. Hiertoe behandel ik de volgende 

concepten: gezondheid, kwaliteit van leven, duurzaam inzetbaar, (betekenisvol) werk, 

zingeving en bestaansvragen. Het doel is meer inzicht te verschaffen in het begrip zingeving 

en om de kennis over zingeving binnen de arbeids- en organisatiepsychologie te verbreden 

met input uit andere disciplines. Het theoretisch kader vormt een leidraad voor de 

dataverzameling en data-analyse. 

In het empirisch onderzoek beantwoord en operationaliseer ik de volgende deelvragen: 

1. Wat is de visie van bedrijfsartsen op zingeving en de plaats hiervan binnen de zorg en 

specifiek binnen de bedrijfsgezondheidszorg?  

2. Wanneer is aandacht voor zingeving van patiënten door bedrijfsartsen aan de orde? 

3. Wat betekent aandacht voor zingeving in contact met patiënten (en hun werkgever) door 

bedrijfsartsen in de praktijk?  

4. Welke eisen stelt het aandacht schenken aan zingeving van patiënten aan de 

professionaliteit van bedrijfsartsen?  

NB: Als ik het heb over ‘aandacht voor zingeving’ dan bedoel ik zowel aandacht voor 

zingeving als voor zingevingsvragen. 

 

1.3 Aanpak 

Het doel is via kwalitatief exploratief onderzoek een beeld te krijgen van wat (aandacht voor) 

zingeving in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen voor henzelf en hun cliënten 

betekent. De focus ligt op de primaire doelgroep van het onderzoek, de beroepsgroep 

bedrijfsartsen. De onderzoeksmethode betreft semigestructureerde interviews met tien 

bedrijfsartsen. De respondenten worden verkregen via doelgerichte selectie. 

 

1.4 Belangrijkste begrippen 

 Zingeving: “een continu en subjectief proces waarin mensen zich (bewust en onbewust) 

verhouden tot leven, medemens en wereld en tot ontwikkelingen en gebeurtenissen 

waarin ze betrokken zijn of waarvan ze getuige zijn” (Mooren, 2011, p. 45).  

 Bestaansvragen: omvattende vragen over het leven en onze plaats in de wereld. Het 

gaat onder meer om wat het betekent mens te zijn, hoe we de wereld en onze plaats 

hierin zien, wat we voor waar en waardevol houden, hoe we op menswaardige wijze 

kunnen samenleven, en wat het leven de moeite waard maakt geleefd te worden 
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(Mooren, 2011, p. 45). In dit onderzoek hanteer ik de termen bestaansvragen, 

levensvragen, zingevingsvragen en existentiële vragen als onderling uitwisselbaar.  

 Zingevingskader: een oriëntatiegeheel waarbinnen mensen betekenis geven aan hun 

leven en hun leven als zinvol ervaren (Mooren, 2011, pp. 55, 60). 

 Positieve gezondheid: “het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 

sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren” (Huber 

et al., 2011). 

 Duurzaam inzetbaar: “[…] dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over 

daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken 

om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) 

functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de 

attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten” (Van der Klink 

et al., 2010, p. 8). 

 Capability: wat iemand kan in relatie tot de mogelijkheden die de omgeving biedt (Van 

der Klink et al., 2016). 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 presenteer ik het theoretisch kader voor dit onderzoek en in hoofdstuk 3 

beschrijf ik de onderzoeksopzet en methoden. De resultaten van het empirisch onderzoek geef 

ik weer in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 omvat de conclusie en discussie. 

 

NB: Alle gegevens van de gebruikte overige (niet-wetenschappelijke) bronnen worden 

onderaan de literatuurlijst onder het kopje ‘Overige bronnen’ vermeld. Dit geldt ook voor 

bronnen waar ik in voetnoten naar verwijs.   
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2. Theoretisch kader 

 

Zingeving wordt wel gezien als de meest fundamentele behoefte van het menselijk bestaan 

(Baumeister, 1991; Frankl, 1959; Van Praag, 1978; Reker & Chamberlain, 2000; Yalom, 

1980). Veel wetenschappers erkennen het belang van het ervaren van zin voor optimaal 

menselijk functioneren (Baumeister, 1991; Frankl, 1963; Maslow, 1968; Van Praag, 1978; 

Rogers, 1961). Een gebrek aan zin wordt gezien als een serieuze psychische deprivatie 

geassocieerd met depressie, sterfte en zelfs gedachten aan zelfdoding, zeker in de context van 

de late moderniteit en de druk om ‘authentiek’ te leven (Giddens, 1991; Martela & Pessi, 

2018; Taylor, 1991). Op het meest basale niveau, kunnen we concluderen dat het zoeken naar 

zin een universele behoefte is die zich uitstrekt over verschillende levensdomeinen, 

waaronder werk. 

In dit onderzoek staat aandacht voor zingeving in de begeleiding van patiënten door 

bedrijfsartsen centraal. In dit hoofdstuk schets ik het theoretisch kader voor dit onderzoek. In 

§ 2.1 bespreek ik de relatie tussen gezondheid, kwaliteit van leven en zingeving. Daarna 

schets ik in § 2.2 het kader voor werk en zingeving binnen de Arbeids- en Organisatie-

psychologie. Hierbij neem ik de inzichten over de fit tussen persoon en werk uit het Job 

Demands-Resources model en het ‘Werk als waarde’ model als referentiepunt, omdat deze 

aansluiten bij de bedrijfsartsenpraktijk. In § 2.3 presenteer ik een visie op zingeving die ik 

grotendeels ontleen aan humanistieke bronnen over zingeving; de theorie over zingeving en 

werk betrek ik hierbij. Tot slot verbind ik in § 2.4 de verschillende aspecten uit het theoretisch 

kader met elkaar.  

 

2.1 Gezondheid, kwaliteit van leven en zingeving 

In onderzoek is er een toenemende aandacht voor de relatie tussen gezondheid, kwaliteit van 

leven en zingeving. Zo is uit empirisch onderzoek gebleken dat meer zingeving samengaat 

met een betere gezondheid, zoals vastgesteld aan de hand van medische factoren zoals 

minder stresshormonen, minder infectiegevoeligheid, minder hart- en vaatziekten, een beter 

functionerend immuunsysteem, e.d. (Baumeister & Vohs, 2002; Francis & Pennebaker, 1992; 

Krause, 2012; Pennebaker, Kiecolt-Glaser & Glaser, 1988; Post, 2007; Ryff, 2012). De 

geestelijke gezondheid wordt ook positief beïnvloed door zingeving. Zingeving speelt voor de 

meeste mensen een centrale rol in het omgaan met en aanpassen aan stressvolle 

levensgebeurenissen, zoals (chronische) ziekte, overlijden van een naaste, een verbroken 

relatie, verlies van werk of een burn-out (Linley & Joseph, 2004; Park, 2011; Reker, Peacock 

& Wong, 1987; Tedeschi & Calhoun, 1996). Uit empirisch onderzoek is gebleken dat mensen 

die zich tijdens en/of na een ingrijpende levensgebeurtenis bezighouden met zingeving een 

verbeterde aanpassing en een afname van stress en lijden laten zien, en meer welzijn ervaren 

(Davis, Nolen-Hoeksema & Larson, 1998; Helgeson, Reynolds & Tomich, 2006). In bredere 

zin laat onderzoek zien, dat zingeving gerelateerd is aan zowel geestelijke als fysieke 
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gezondheid (Baumeister & Vohs, 2002; Krause, 2009; Pennebaker & Beall, 1986; Post, 2007; 

Westerhof, 2010).  

De kijk op gezondheid en ziekte is aan verandering onderhevig. In 1948 definieerde de World 

Health Organization (WHO) gezondheid nog als “een staat van optimaal fysiek, mentaal en 

sociaal welbevinden” (WHO, 1948). Nu ziet zij in de International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) gezondheid niet langer als een uiteindelijk doel, 

maar beschrijft het als een determinant of een input voor participatie (Van der Klink et al., 

2016; WHO, 2001).14 In 2011 is door Huber et al. het concept positieve gezondheid 

geïntroduceerd. Zij kiezen voor een meer procesmatige insteek en zien gezondheid “als het 

vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke 

en emotionele uitdagingen van het leven”. Huber et al. (2016) onderscheiden zes dimensies 

van gezondheid met tweeëndertig onderliggende aspecten, zie afbeelding 1. Zingeving is een 

van de dimensies. Bij aanvang noemden zij dit de existentiële/spirituele dimensie. 

 

 

Afb. 1 Dimensies van positieve gezondheid (Huber, Van Vliet & Boers, 2016) 

 

Deze benadering van gezondheid noemt men holistisch: alle aspecten moeten in onderlinge 

samenhang in ogenschouw worden genomen. De subjectieve ervaring van patiënten staat 

centraal (Huber et al., 2016). De dimensies lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, sociaal-

maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren overlappen met die van de ICF, de 

overige twee zijn een toevoeging daarop. Anderen hebben gezondheid gekoppeld aan het 

capability concept. Zo suggereren Law & Widdows (2008) gezondheid te zien als een 

capability, het individueel vermogen. Hiermee wordt bedoeld: wat iemand kan in relatie tot 

de mogelijkheden die de omgeving biedt (Van der Klink et al. 2016; Law & Widdows, 2008; 

Sen, 1999). Venkatapuram (2011) ziet gezondheid als een meta-capability: een voorwaarde 

                                                 
14 De ICF is een classificatiesysteem voor het beschrijven van het menselijk functioneren (WHO, 2001). Door de 

gerichtheid op functioneren, wordt de ICF in de bedrijfsgezondheidszorg breed gebruikt (Van der Klink et al, 

2016). De NVAB schrijft in haar visiedocument (NVAB, 2016b) dat de ICF een structuur biedt om de 

wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en contextuele factoren te 

inventariseren, en dat gebruik ervan een biopsychosociale benadering van gezondheidsproblemen en 

ziekteverzuim bevordert (pp. 12, 13). 



 

Zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk 12 

die mensen in staat stelt waardevolle doelen in hun leven te bereiken (Van der Klink et al., 

2016).  

De term kwaliteit van leven wordt steeds vaker gebruikt als benadering van welzijn. De 

World Health Organization benadrukt de subjectieve perceptie en positioneert het begrip als 

“de waarneming van individuen van hun positie in het leven, in de context van de cultuur en 

de waardesystemen in hun leven, en in relatie tot hun doelen, verwachtingen, normen en de 

zaken die zij belangrijk vinden” (WHOQOL Group, 1995). Deze definitie sluit ook de 

spirituele/existentiële dimensie in. De subjectieve perceptie kan hierbij worden gezien als een 

“evaluatie van tevredenheid van het leven”, meer in het algemeen of op specifieke domeinen 

(Van Heck, 2008, p. 74). Deze evaluatie kan positief zijn terwijl de objectieve factoren in een 

situatie duidelijk negatief zijn. Andere factoren spelen dan een meer bepalende rol (Albrecht 

& Devlieger, 1999). Een brede overzichtsstudie waarin diverse conceptualisaties van 

‘kwaliteit van leven’ worden vergeleken, concludeert dat het vaststellen van ‘kwaliteit van 

leven’ in termen van subjectieve tevredenheid doorgaans de meest adequate benadering is 

(Moons, Budts & De Geest, 2006). Een definitie in termen van de evaluatie van de eigen 

positie in het leven maakt het mogelijk om de persoon als totaliteit te zien, zonder dat op 

voorhand bepaalde, voor kwaliteit van leven belangrijke processen, zoals waarden, doelen, 

behoeften of verlangens, buiten beschouwing worden gelaten (Van Heck, 2005). Deze 

subjectieve evaluatie kan gericht zijn op een of meerdere geselecteerde domeinen, waaronder 

werk.  

Het concept positieve gezondheid vindt momenteel vruchtbare bodem in de 

gezondheidszorg.15 Dit past binnen de verschuiving van een hoofdzakelijk ziektegerichte naar 

een meer persoonsgerichte benadering. Mensen met een (chronische) ziekte, aandoening of 

beperking worden immers slechts deels daardoor gekenmerkt. Ze nemen volop deel aan het 

dagelijks leven, waar werken vaak een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Zij hebben er 

belang bij zo goed mogelijk te functioneren en in de samenleving te participeren; dat draagt 

bij aan hun ervaren kwaliteit van leven en algehele welbevinden (Huber et al., 2016). Volgens 

Huber et al. (2016) onderschrijft het concept positieve gezondheid dit; hierin is het perspectief 

gericht op de zorgvrager, dat wil zeggen diens eigen kracht en herstelvermogen (zowel fysiek 

als mentaal), en gebaseerd op relaties en op wat de zorgvrager zelf van belang acht. Het gaat 

erom hoe iemand zelf de eigen gezondheid beleeft. In het onderzoek van Huber (2014) gaven 

veel mensen aan, vooral als zij zelf ervaring met ziekte hadden, dat voor hen zingeving een 

belangrijke indicator van gezondheid is. Vaak voegden zij daaraan toe, dat naar hun ervaring, 

deze zingeving ook gezondheid bevordert. Zij bedoelden daarmee niet alledaagse zingeving, 

waaronder zij bijvoorbeeld het hebben van materiële zaken en leuke vrijetijdsbesteding 

verstaan, maar eerder ‘existentiële zingeving’, waarbij het erom gaat het eigen leven zin en 

betekenis te (kunnen) geven (Huber & Garssen, 2017, p. 17; Huber, 2014). Het aspect 

                                                 
15 De NVAB hanteert deze opvatting van gezondheid ook als basis (NVAB, 2016b, p. 12). 
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zingeving/meaningfulness in de dimensie zingeving verwijst hiernaar; het betreft het in staat 

zijn tot het vinden van zin in het leven en tot het uitvoeren van zinvolle activiteiten (Huber, 

2014).16 In de zingevingsdimensie ligt de nadruk op zingeving als vermogen en op de uitkomst 

van het zingevingsproces (toekomstperspectief ervaren, acceptatie, tevredenheid), maar de 

inhoud van het zingevingsproces (waaraan ontleent iemand zin) blijft grotendeels onduidelijk 

(met uitzondering van doelgerichtheid).  

Het concept positieve gezondheid ontvangt ook veel kritiek. Ik benoem de hier in mijn ogen 

meest relevante punten. Wat opvalt, is dat de zes dimensies van gezondheid ongelijksoortige 

categorieën zijn. Vooral kwaliteit van leven als dimensie van gezondheid roept vragen op. In 

de internationale literatuur is het andersom, daar geldt gezondheid als een van de 

determinanten van kwaliteit van leven (Poiesz, Caris & Lapré, 2016). Het opvoeren van 

‘ervaren gezondheid’ als aspect van ‘kwaliteit van leven’ toont de conceptuele 

onvolkomenheid op dit punt. Zoals ik hiervoor beschreef, geldt iets soortgelijks ook voor de 

zingevingsdimensie. Het is dan ook van belang dat de zingevingsdimensie beter wordt 

uitgewerkt; nu is de inhoudelijke invulling (te) beperkt en is niet duidelijk hoe deze dimensie 

zich verhoudt tot de andere dimensies, vooral tot ‘kwaliteit van leven’.  

De aandacht voor de belevingskant van patiënten is positief, maar lijkt in het concept ten 

koste te gaan van de aandacht voor ziekte, voor wat er echt met iemand aan de hand is; de 

focus ligt op functionaliteit, op het vermogen tot regie en aanpassing. De nadruk op regie 

maakt de primaire kwetsbaarheid van mensen te weinig zichtbaar (Walton, 2017; Vosman, 

2017). Volgens Vosman (2017) ‘gebeuren’ gezondheid en ziekte aan mensen; mensen hebben 

invloed op gezondheid maar brengen dit niet soeverein tot stand. Het startpunt is volgens hem 

‘het leven ondergaan’, inclusief gezondheid of het gebrek daaraan. Dit kan worden gezien als 

kritiek op de nadruk die zelfmanagement, en in lijn daarmee het idee van de maakbaarheid 

van het leven, in dit concept lijkt te krijgen. Daarbij kunnen volgens het concept ernstig zieke 

mensen als gezond worden bestempeld, maar ook vice versa; vitale mensen die door een 

verstandelijke beperking niet in staat zijn tot regievoering, gelden als ongezond (Walton, 

2017).  

 

Het belang van zingeving voor zowel de geestelijke als fysieke gezondheid wordt steeds meer 

(h)erkend en aandacht daarvoor past binnen de holistische opvatting van gezondheid, zoals 

die van positieve gezondheid. In positieve gezondheid ligt de focus op functionaliteit, op het 

vermogen tot regie en aanpassing. Zingeving wordt in lijn hiermee als vermogen beschouwd.  

                                                 
16 Het gebruik van de woorden ‘in staat zijn tot/hebben van de mogelijkheid tot’ ontleent Huber aan de 

capabilities theorie (Huber, 2014, pp. 36, 37). 
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2.2 Werk en zingeving 

Werk - in welke vorm dan ook - maakt onlosmakelijk deel uit van ons leven. 

Werkparticipatie17 is zowel vanuit maatschappelijk als persoonlijk standpunt van belang. 

Vanwege demografische en maatschappelijke ontwikkelingen moeten mensen tot op hogere 

leeftijd doorwerken, en degenen met beperkingen zullen moeten (re-)integreren in werk (Van 

der Klink et al., 2016). Op persoonlijk niveau biedt werk ons de mogelijkheid om in voor ons 

belangrijke behoeften te voorzien. Naast dat het ons inkomenszekerheid biedt, kunnen we 

door werk aan zelfontplooiing werken, een bijdrage leveren aan iets waardevols en zorgt het 

voor sociale contacten en opname in een groep (Arendt, 1994, p. 19; Jahoda, 1975, 1982; 

Klamer, 2010, p. 163; Van der Klink et al., 2016). Gezien het persoonlijke en 

maatschappelijke belang van zingeving en werk, richten wetenschappers hun aandacht in 

toenemende mate op wat werk voor werkenden zinvol maakt.  

Uit een literatuurstudie van Both-Nwabuwe, Dijkstra en Beersma (2017) blijkt dat er geen 

consensus is over een definitie van betekenisvol werk, maar dat de definities wel een bepaalde 

mate van overlap vertonen. Zij definiëren betekenisvol werk op basis van hun studie als volgt: 

“meaningful work is the subjective experience of existential significance resulting from the fit 

between the individual and work” (p. 7). Betekenisvol of zinvol werk is dus de subjectieve 

ervaring dat werk bijdraagt, of betekenis verschaft, aan iemands reden van bestaan in de 

wereld. Deze ervaring komt tot stand doordat het individu door of in het werk bepaalde 

menselijke behoeften vervult (Both-Nwabuwe, Dijkstra & Beersma, 2017). Rosso, Dekas en 

Wrzesniewski (2010) identificeren in hun literatuurstudie zes aspecten die een rol spelen in de 

ervaring van zin in/door werk: authenticiteit, competentie (self-efficacy), eigenwaarde (self-

esteem), doelgerichtheid (purpose), verbondenheid (belongingness) en transcendentie.18 Zij 

stellen dat de mate van bevrediging van deze aspecten of behoeften bepalend is voor de 

ervaren zinvolheid of zinloosheid in/van het werk. In § 2.3 beschouw ik deze behoeften nader.  

Onderzoek toont aan dat hoe beter de fit tussen persoon en werk is, hoe meer de persoon het 

werk als betekenisvol ervaart (Lysova, Allan, Dik, Duffy & Steger, 2018). Volgens Van der 

                                                 
17 Als ik in deze paragraaf spreek over werkparticipatie, dan bedoel ik het verrichten van betaalde arbeid. 

Eigenlijk moet werk breder worden opgevat dan enkel het verrichten van betaalde arbeid. “In psychologische zin 

is arbeid op te vatten als elke gestructureerde en doelgerichte activiteit die een verplicht karakter heeft en als 

doel heeft om de fysieke of sociale omgeving of zichzelf te transformeren (Schaufeli & Taris, 2005). Hierdoor 

kunnen ook bijvoorbeeld studies, vrijwilligerswerk of professionele sportactiviteiten onder de noemer ‘werk’ 

vallen. Deze vormen van werk worden weliswaar niet betaald, maar ze vertonen er wel de psychologische 

kenmerken van.” (Desart, Schaufeli & De Witte, 2017, p. 90) 

18 Ik neem de literatuurreview van Rosso, Dekas & Wrzesniewski (2010) als uitgangspunt voor de uitwerking 

van zingeving in/van werk, omdat hierin nadrukkelijk en op gestructureerde wijze aandacht wordt besteed aan de 

onderliggende inhoudelijke aspecten waardoor werk betekenisvol wordt. Andere overzichtsartikelen op het 

onderzoeksterrein van zingeving in/van werk zijn: Bailey, Yeoman, Madden, Thompson & Kerridge, 2018; Dik, 

Byrne en Steger, 2015; Lips-Wiersma & Morris, 2009, 2017; Lysova, Allan, Dik, Duffy & Steger, 2018; May, 

Gilson & Harter, 2004; Steger & Dik, 2010. 
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Klink et al. (2016) moet in onze hedendaagse cultuur de zin van werk vooral worden gezien 

in de diverse waarden en doelen die door werk gerealiseerd kunnen worden. Arbeidspartici-

patie en inzetbaarheid liggen volgens hen in het verlengde hiervan. Inzetbaarheid is iemands 

vermogen om werk te verkrijgen en te behouden (Van der Klink et al., 2016, p. 73). Als 

hierbij werkenden en de werkomgeving ernaar streven om werk te verwerven en behouden dat 

waardevol is voor de werkende en wordt gewaardeerd door de werkcontext, dan kan, in de 

ogen van Van der Klink et al. (2016) werk - en in het verlengde daarvan - inzetbaarheid, 

worden gezien als duurzaam.  

 

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over 

daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken 

om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) 

functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de 

attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. (Van der 

Klink et al., 2010, p. 8)  

 

Van der Klink et al. (2010) voegen daaraan toe dat het ervaren van werk als een 

‘meerwaarde’, in samenhang met het gevoel ‘van waarde te zijn’ een cruciaal aspect van 

duurzame inzetbaarheid is. Zij stellen dat werkenden die in hun werk voor hen belangrijke 

waarden kunnen realiseren – oftewel behoeften kunnen vervullen - duurzaam inzetbaar 

blijven (Van der Klink et al., 2016). Kort gezegd is duurzame inzetbaarheid een fit tussen 

persoon en werk. Dit sluit aan bij de definitie van betekenisvol werk. 

 

Op het terrein van arbeid en gezondheid is er vooral aandacht voor zingeving bij psychische 

problemen, vooral bij burn-out (Pines 1993, 2002; Leiter & Maslach, 2004; Leiter, Gascón & 

Martínez-Jarreta, 2010; Van Dierendonck, Garssen & Visser, 2005), en bij stress (Bakker & 

Albrecht, 2018; Van den Heuvel, Demerouti, Schreurs, Bakker & Schaufeli, 2009; Peeters, 

Van den Heuvel & Demerouti, 2017). Het ontstaan van overspanning en burn-out begint met 

stress. “Stressoren zijn omstandigheden of gebeurtenissen die gepercipieerd worden als 

bedreigend voor het psychosociale evenwicht”.19 Coping betreft de cognitieve en 

gedragsmatige inspanningen van het individu om grip te krijgen op de stress(oren) (Roesch & 

                                                 
19 Deze definitie is ontleend aan de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en burn-out (Verschuren et al, 2011, 

p. 20). Een volgens de richtlijn bruikbare indeling van stressoren is die in verplichtingen (weerkerende belasting 

in werk, studie, huishouding, zorg, etc.), problemen (ongewenste situaties op diverse gebieden zoals relaties, 

financiën, werk, carrière, etc.) en levensgebeurtenissen (meer of minder ingrijpende veranderingen in het leven, 

welke ‘verwerking’ en/of aanpassing van het levenspatroon vereisen) (Verschuren et al, 2011, p. 20). 
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Weiner, p. 205), teneinde het psychosociale evenwicht te bewaren en of te herstellen. Falende 

coping kan leiden tot overspanning en burn-out.20 

Binnen de Arbeids- en Organisatiepsychologie zijn een aantal psychologische modellen over 

werk en gezondheid gericht op werkstress ontwikkeld. In Nederland zijn momenteel de twee 

meest invloedrijke modellen het Job Demands-Resources model van Schaufeli & Bakker 

(2004a, 2004b), en het ‘Werk als Waarde’ model van Van der Klink et al. (2016) waarin het 

capability concept ontwikkeld door Amartya Sen wordt toegepast op werk. Beide gaan uit van 

de hiervoor genoemde definitie van duurzame inzetbaarheid. In deze modellen is de fit tussen 

persoon en werk de sleutel tot het ervaren van werk als betekenisvol. Als er sprake is van een 

fit tussen persoon en werk, van balans, dan leidt dat tot gezondheid, welbevinden en betere 

arbeidsprestaties (Edwards, 1991). Is er géén sprake van fit, dan leidt dat tot demotivatie, 

cynisme, burn-out, ontevredenheid, stress, verloop en ziekteverzuim (Edwards, 1991). 

Hieronder bespreek ik beide modellen en de betekenis van zingeving hierin.  

 

Job Demands-Resources model 

Een centraal uitgangspunt van het Job Demands-Resources model (JD-R-model) is dat 

werkfactoren kunnen worden ondergebracht in twee algemene categorieën: stressoren en 

energiebronnen. Voorbeelden van stressoren zijn: werkdruk, rolconflict, geestelijke belasting 

en ruzies op het werk. Voorbeelden van energiebronnen zijn: sociale steun, taakvariatie, 

autonomie, ontwikkelmogelijkheden en feedback op het functioneren (Bakker, 2011; Bakker 

& Demerouti, 2016; Van Rhenen & Schaufeli, 2010; Schaufeli & Bakker, 2004a, 2004b). Het 

JD-R-model veronderstelt twee parallelle processen. Het eerste is een energetisch proces, 

waarbij (te) hoge taakeisen of stressoren in combinatie met weinig energiebronnen de 

                                                 
20 In de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en burn-out hanteert men op basis van literatuuronderzoek de 

volgende definities van overspanning en burn-out: 

Er is sprake van overspanning als voldaan is aan alle vier onderstaande criteria.  

A. Ten minste drie van de volgende klachten zijn aanwezig: moeheid, gestoorde of onrustige slaap, 

prikkelbaarheid, niet tegen drukte/herrie kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, zich gejaagd voelen, 

concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid.  

B. Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet meer kunnen 

hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering schiet tekort; de persoon kan het 

niet meer aan en heeft het gevoel de grip te verliezen.  

C. Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.  

D. De distress, controleverlies en disfunctioneren zijn niet uitsluitend het directe gevolg van een 

psychiatrische stoornis. 

Er is sprake van burn-out als voldaan is aan alle drie onderstaande criteria.  

A. Er is sprake van overspanning.  

B. De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen.  

C. Gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond. 

Werkgerelateerdheid is geen noodzakelijk kenmerk van burn-out. 

(Verschuren et al, 2011, pp. 21, 22) 
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energiereserves aantasten en leiden tot uitputting (burn-out) en/of fysieke klachten. Het 

tweede betreft een motivationeel proces, waarbij een toename van energiebronnen leidt tot 

een grotere mate van bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 2001). Bevlogenheid wordt 

omschreven als “een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die 

gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie” (Schaufeli & Bakker, 2001, p. 

245).21 Hierbij hoort ook de ervaring van zinvolheid (Schaufeli & Bakker, 2001, 2004a). 

Energiebronnen en stressoren zijn negatief gerelateerd; wanneer de stressoren hoog zijn zullen 

er weinig energiebronnen aanwezig zijn, en vice versa (Van Rhenen & Schaufeli, 2010). 

Bevlogenheid wordt wel gezien als het tegengestelde van burn-out, waarbij uitputting en 

afstandelijkheid juist op de voorgrond staan (Schaufeli & Bakker, 2004a, 2004b). 

Energiebronnen kunnen de negatieve invloed van stressoren op de energiereserves bufferen en 

daarmee de negatieve uitkomsten compenseren (Van Rhenen & Schaufeli, 2010). 

 

 

Afb. 2 Laatste versie van het Job Demands-Resources model (Bakker & Demerouti, 2017) 

 

Volgens Schaufeli en Bakker (2010) zijn energiebronnen intrinsiek motiverend, omdat ze 

basisbehoeften van de mens vervullen, namelijk de behoefte aan autonomie, betrokkenheid, 

                                                 
21 Vitaliteit wordt gekenmerkt door een hoog energieniveau, zich sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar met 

werken door kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen. 

Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk en het ervaren van zinvolheid, inspiratie, 

uitdaging, trots en enthousiasme. Absorptie heeft betrekking op het op een plezierige wijze opgaan in het werk, 

waarbij het moeilijk is om zich er los van te maken (Schaufeli & Bakker, 2001, p. 245). 
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en competentie. Hierbij beroepen zij zich op de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT).22 Ze zijn 

extern motiverend, omdat ze helpen om werkgerelateerde doelen te behalen. Toegang tot veel 

energiebronnen stelt werkenden in staat grote uitdagingen in het werk aan te kunnen (Bakker 

& Albrecht, 2018). Persoonlijke hulpbronnen spelen hierbij een belangrijke rol, vergelijkbaar 

met die van energiebronnen (Bakker & Demerouti, 2016). Persoonlijke hulpbronnen zijn 

ontwikkelbare aspecten van een persoon die helpen met stressvolle of onzekere situaties om te 

gaan (Peeters, Van den Heuvel & Demerouti, 2017). Voorbeelden hiervan zijn: persoonlijke 

effectiviteit, optimisme, eigenwaarde, ervaren controle, veerkracht, coping en zingeving 

(Bakker & Albrecht, 2018; Peeters, Van den Heuvel & Demerouti, 2017). Van den Heuvel, 

Demerouti, Schreurs, Bakker en Schaufeli (2009) definiëren zingeving in dit kader als de 

vaardigheid om uitdagende of onduidelijke situaties te integreren in een persoonlijk zin- of 

betekenissysteem van waarden en doelen via bewuste reflectie op basis van persoonlijke 

waarden. Het gaat er hier volgens hen om de zin van het werk te integrereren in die van het 

leven. Deze definitie vertoont grote overeenkomst met die van meaning-focused coping van 

Folkman (2008): “Meaning-focused coping is appraisal-based coping in which the person 

draws on his or her beliefs (…), values (…), and existential goals (…) to motivate and sustain 

coping and well-being during a difficult time” (p. 7) Van den Heuvel, Demerouti, Schreurs, 

Bakker en Schaufeli (2009) wijzen zelf ook op deze overeenkomst en geven aan dat het enige 

verschil is dat zij ervan uitgaan dat zingeving niet alleen optreedt bij ontbering en tegenslag. 

In het JD-R-model wordt zingeving dus gezien als een (coping)vaardigheid. Hier kom ik in § 

2.3 op terug. 

 

‘Werk als waarde’ model 

Van der Klink et al. (2016) onderschrijven het belang van een goede balans voor duurzame 

inzetbaarheid, maar stellen dat alleen een goede balans tussen stressoren en energiebronnen 

niet volstaat. Volgens hen hebben werkenden ook een goede match of balans nodig met 

betrekking tot wat zij belangrijke doelen en waarden in hun werk vinden. Hiertoe hebben zij 

het ‘Werk als waarde’ model (WaW-model) ontwikkeld. Onderstaande tekst is grotendeels 

ontleend aan de volgende bronnen: Van der Klink et al., 2016 en Werk als waarde model, 

2018. 

Het ‘Werk als waarde’ model is gebaseerd op de capability benadering van Amartya Sen, met 

als belangrijkste kenmerk de focus op capabilities.23 Capabilities representeren de kans en het 

                                                 
22 De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) stelt dat mensen – naast hun fysieke behoeften – ook drie essentiële 

psychologische basisbehoeften hebben: de behoefte aan autonomie, betrokkenheid en competentie. De behoefte 

aan autonomie omvat de wens het eigen gedrag te kunnen bepalen. De behoefte aan betrokkenheid gaat over de 

relaties met anderen en omvat de wens aan sociale verbondenheid. De behoefte aan competentie gaat over 

dingen doen waar je goed in bent, je talenten gebruiken en deze verder kunnen ontwikkelen waardoor je een 

effect kan hebben op de wereld (Deci & Ryan, 2000; Van den Broeck, Ferris, Chang & Rosen, 2016). 

23 Zie bijlage 2 voor een toelichting op de capability benadering van Sen. 
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vermogen van een persoon om waardevolle resultaten te bereiken, rekening houdend met de 

relevante persoonlijke kenmerken en externe factoren. Het WaW-model laat het proces zien 

hoe een individuele werkende in zijn/haar context hulpbronnen kan omzetten in mogelijk-

heden om keuzes te maken om waardevolle doelen te bereiken.  

Kort gezegd stelt dit model dat de duurzame inzetbaarheid van een persoon wordt bepaald 

door de mate waarin hij/zij erin slaagt hulpbronnen om te zetten in capabilities (daadwerkelijk 

realiseerbare mogelijkheden), en vervolgens in het functioneren op het werk, op zo’n manier 

dat belangrijke waarden worden bereikt. Net zoals in de opvatting positieve gezondheid wordt 

zingeving dus als vermogen gezien. Een elementair uitgangspunt van het WaW-model is dat 

werk waarde moet toevoegen voor zowel de organisatie als de medewerker. 

Afb. 3 ‘Werk als waarde’ model (Werk als waarde model, 2018) 

 

Centraal in het model staat de ‘werk-capability set’, waarbij het gaat om zowel de individuele 

werknemer, die in staat en gemotiveerd moet zijn om te werken, als om de werkcontext die de 

mogelijkheden biedt om waardevolle taken uit te voeren. De benadering daagt uit te 

onderzoeken wat mensen in hun werk belangrijk en waardevol vinden - wat ze willen 

bereiken - en vooral of zij zowel zelf in staat zijn als door de werkcontext in staat gesteld 

worden, dit ook te doen. Capability betekent hier “een realiseerbare mogelijkheid die iemand 

binnen de werkcontext heeft om taken uit te voeren die waarde toevoegen voor zowel de 

organisatie als voor de werkende”. De werk-capability set verwijst naar de daadwerkelijk 

realiseerbare mogelijkheden waarover de werkende beschikt. Werkenden zijn verantwoorde-

lijk hun capability set te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden, zodat ze “in staat zijn 

tot” het bereiken van belangrijke waarden. De werkcontext is verantwoordelijk voor het “in 

staat stellen tot” het bereiken van belangrijke waarden.  
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In het model wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en werkhulpbronnen. 

Voorbeelden van persoonlijke hulpbronnen zijn: opleidingsachtergrond, gezondheid, 

competenties, werkervaring en specifieke persoonlijke kwaliteiten als communiceren, 

intelligentie, stressbestendigheid, leervermogen. Voorbeelden van werkhulpbronnen zijn: 

organisatie- en taakstructuur; arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en  

arbeidsverhoudingen. 

Een belangrijke implicatie van het model is dat werkelijke rechtvaardigheid in verdeling en 

inzet van hulpbronnen beoordeeld moet worden op het niveau van gewenste uitkomsten - wat 

kan de werkende hiermee daadwerkelijk realiseren - en niet in gelijke verdeling van 

hulpbronnen. Omdat mensen ongelijk zijn en ongelijke behoefte aan ondersteuning hebben 

om optimaal te functioneren, moeten middelen ongelijk verdeeld worden om gelijke 

uitkomsten te krijgen.  

Beschikken over hulpbronnen leidt niet automatisch tot capabilities. In de werkcontext zijn 

mechanismen nodig die de persoonlijke en organisatiehulpbronnen ‘omzetten’ in capabilities: 

de conversiefactoren. In het model worden persoonlijke en organisatorische conversiefactoren 

onderscheiden. Op persoonlijk niveau gaat het bijvoorbeeld om motivatie, coping of 

organisatie-inzicht. Op organisatieniveau gaat het bijvoorbeeld om de organisatiecultuur, 

leiderschapsstijlen of HRM-beleid. Conversiefactoren kunnen zowel belemmerend (bijv. 

psychische problematiek, discriminatie), als ondersteunend zijn (bijv. veerkracht, een 

accepterende omgeving). Conversiefactoren op persoonlijk niveau zijn vergelijkbaar met wat 

in het JD-R-model persoonlijke hulpbronnen worden genoemd. Het al dan niet daadwerkelijk 

inzetten van een capability is een kwestie van keuze (Abma et al., 2016).  

Om duurzame inzetbaarheid te meten moet de capability set in kaart worden gebracht: de 

mogelijkheden tot functioneren in plaats van het feitelijk functioneren. Duurzame 

inzetbaarheid en het actueel waardevol functioneren bepalen uiteindelijk het welbevinden van 

organisatie en werkende: de kwaliteit van (werk)leven.24  

Abma et al. (2016) hebben onderzocht wat voor werkenden nodig is om hun werk waardevol 

te vinden en duurzaam inzetbaar te blijven. Op basis van interviews en literatuurstudies 

hebben zij een set van zeven werk capabilities (werkwaarden) geïdentificeerd: 1. kennis en 

vaardigheden gebruiken; 2. kennis en vaardigheden ontwikkelen, 3. betrokken zijn bij belang-

rijke beslissingen; 4. betekenisvolle werkcontacten hebben en opbouwen; 5. eigen doelen 

stellen; 6. een goed inkomen verdienen; 7. een bijdrage leveren aan het creëren van iets 

waardevols. De vragenlijst werkcapabilities bevraagt en scoort ieder item met een drieslag:  

                                                 
24 Van der Klink et al. (2016) merken op dat ‘medewerkerstevredenheid’ geen graadmeter voor duurzame inzet-

baarheid is, omdat mensen de neiging hebben zich aan te passen aan de situatie en daar tevreden mee te zijn, ook 

als die niet optimaal is. Dit wordt respons shift genoemd; dat wil zeggen dat mensen hun normen aanpassen aan 

hun situatie. 
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a. hoe belangrijk is het aspect voor iemand, b. in hoeverre beschikt iemand in het werk over 

de mogelijkheden om het aspect te realiseren, en c. in hoeverre lukt het iemand daadwerkelijk 

om dit aspect in het werk te realiseren.  

Betekenisvol werk en duurzame inzetbaarheid veronderstellen dus een fit tussen persoon en 

werk; dat wil zeggen dat het individu door of in het werk voor hem/haar belangrijke waarden 

en behoeften kan vervullen. Als zodanig impliceert duurzame inzetbaarheid betekenisvol 

werk. Het JD-R-model richt zich vooral op de balans tussen stressoren en energiebronnen en 

geeft beperkt inhoudelijke invulling aan betekenisvol werk. Zij voert zingeving op als 

copingvaardigheid. In deze betekenis is zingeving een middel tot het bereiken van een doel 

(duurzame inzetbaarheid), terwijl het ook kan worden gezien als menselijke behoefte of als 

doel in zichzelf waar duurzame inzetbaarheid uit voortvloeit, zoals in het WaW-model. Het 

WaW-model ziet zingeving als vermogen, ‘het in staat zijn en in staat gesteld worden tot’ het 

realiseren van waarden. De werkwaarden zijn een concrete uitwerking van de behoeften die 

mensen in/door het werk kunnen vervullen. Coping is in het WaW-model een conversiefactor 

waarmee capabilities kunnen worden bereikt. 

 

Kanttekeningen bij de context van (betekenisvol) werk 

De aandacht voor en het streven naar betekenisvol werk vindt plaats binnen een specifieke 

context die ik hier nader beschouw. Een belangrijk uitgangspunt van genoemde opvattingen 

over betekenisvol werk en duurzame inzetbaarheid is dat werk zich leent als zingevingsbron 

en als zodanig tot het realiseren van - deels specifiek benoemde, veelal intrinsieke - waarden. 

Volgens Lysova, Allan, Dik, Duffy en Steger (2018) bestaan er tussen personen, culturen en 

landen echter grote verschillen tussen de manieren waarop men waarde hecht aan werk, en 

welke waarden (in werk) men belangrijk vindt. De betekenissen die individuen verbinden aan 

werk alsmede hoe ze definiëren wat ze als betekenisvol werk zien, reflecteren de culturele 

normen, verwachtingen, en prioriteiten van de specifieke samenleving waarin ze leven (Lair, 

Shenoy, McClellan, & McGuire, 2008; Lysova, Allan, Dik, Duffy & Steger, 2018). Zo zal 

volgens Lysova, Allan, Dik, Duffy en Steger (2018) in landen die gebaseerd zijn op meer 

individualistische en kapitalistische waarden, de maatschappelijke verwachting dat werk 

persoonlijke betekenis verschaft erg hoog zijn. In meer collectivistische samenlevingen zal de 

maatschappelijke verwachting persoonlijke betekenis te ontlenen aan het onderhouden van 

iemands familie en gemeenschap dominant zijn, en zal werk worden gezien als middel om dit 

doel te bereiken, en niet als doel in zichzelf. Uiteindelijk hebben deze culturele normen 

volgens hen op individueel niveau impact op hoe mensen dagelijks hun werk benaderen.  

Binnen de westerse cultuur wordt sterk de nadruk gelegd op individuele vervulling en welzijn 

en in dat kader wordt werk gezien als een weg om deze doelen te bereiken (Lysova, Allan, 

Dik, Duffy & Steger, 2018). Voor veel mensen is werk dan ook een van de belangrijkste 

domeinen waar ze zin aan ontlenen (Baumeister, 1991, p. 124; Cartwright & Holmes, 2006; 

Steger & Dik, 2009). Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010) geven aan dat in onderzoek naar 
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zingeving en werk veel te veel de nadruk wordt gelegd op werk als bron voor zelfrealisatie. 

Baumeister (1991) uit zijn zorgen over het omarmen van perspectieven die werk positioneren 

als de plek bij uitstek voor zelfexpressie en -ontwikkeling (p. 124). Pines (1993) en 

Baumeister en Vohs (2002) stellen dat binnen de westerse cultuur werk in toenemende mate 

de rol van religie in het leven van mensen heeft ingenomen, wat mensen ertoe dwingt om 

meer betekenis in hun werk te vinden dan ooit tevoren. Onderzoek laat zien dat zowel de 

verwachting dat het werk het leven zin zal geven als het hebben van werk als enige bron van 

zingeving wordt geassocieerd met burn-out (Baumeister & Vohs, 2002; Pines, 1993, 2002).  

Daarbij vinden er in het werk in rap tempo veel veranderingen plaats die een uitdaging 

vormen voor zingeving (Martela & Pessi, 2018). Door het toegenomen gebruik van 

informatie- en communicatietechnologie, is er een toename van banen in de dienstensector en 

in het uitbesteden en flexibiliseren van werk.25 In de marktgerichte samenleving zijn 

commerciële waarden voor organisaties steeds belangrijker geworden. De consequenties 

hiervan zijn dat van werknemers wordt verwacht om langer te werken, een grotere 

verantwoordelijkheid op zich te nemen, flexibeler te zijn, en te kunnen omgaan met continue 

verandering, onzekerheid en ambiguïteit (Cartwright & Holmes, 2006). Individuen hebben de 

opdracht om te participeren in het arbeidsproces, hun inzetbaarheid te vergroten en als een 

ondernemer zelf hun carrière en gezondheid te managen (Cartwright & Holmes, 2006). Dit 

kan bij individuen leiden tot een toename van stress (Barling, Kelloway, & Frone, 2005) en 

een verstoorde werk-privé balans (Bellavia & Frone, 2005; Cartwright & Holmes, 2006), en 

kan een extra drempel vormen voor arbeidsparticipatie en inzetbaarheid van mensen (Van der 

Klink et al., 2016).  

Ik ga er met Lysova, Allan, Dik, Duffy en Steger (2018) van uit dat verschillen in de ervaring 

en expressie van zinvol werk en het belang dat eraan wordt toegekend, wijzen op verschillen 

tussen individuen, banen/taken, organisaties en samenlevingen.  

 

We zagen dat in de context van werk, zingeving vooral wordt gekoppeld aan de fit tussen 

persoon en werk. Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010) noemen verschillende behoeften die 

werk kan vervullen. Betekenisvol werk is positief gecorreleerd aan een zinvol leven, maar 

verschilt ervan. Zin in/van het leven betreft een globaal of holistisch perspectief op wat ons 

leven zinvol maakt en betreft niet alleen het werk (Martela & Steger, 2016). In § 2.3 ga ik 

nader in op zingeving. 

                                                 
25 Sinds de jaren negentig worden de termen ‘flexibilisering’, ‘precariteit’ en ‘precariaat’ gehanteerd om de 

toenemende sociaaleconomische onzekerheid aan te duiden die is ontstaan sinds de opkomst van het neo-

liberalisme. Precariteit verwijst naar de structurele bestaans- en inkomensonzekerheid en individualisering die is 

veroorzaakt door de opkomst van het neoliberalisme, de gedeeltelijke ontmanteling van de verzorgingsstaat, de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt en de normalisering van tijdelijke werkverbanden. De term hangt nauw 

samen met de opkomst van het precariaat. Springveld omschrijft het precariaat als “een amorfe klasse zonder 

bestaanszekerheid en politieke representatie” (Springveld, 2017, p. 166). 
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2.3 Zingeving, bestaansvragen en zinbehoeften 

Verschillende opvattingen van zingeving zijn al de revue gepasseerd; zingeving als 

fundamentele menselijke behoefte, als vermogen (in staat zijn tot het realiseren van zin), en 

als copingvaardigheid. Ik zie zingeving als fundamentele menselijke behoefte en vat het op 

als proces. Mijns inziens sluit deze opvatting aan bij de bedrijfsartsenpraktijk. Voor de 

conceptualisering van zingeving heb ik voornamelijk gebruikgemaakt van humanistieke 

bronnen over zingeving, omdat deze analytisch sterk zijn en helderheid verschaffen over het 

zingevingsproces en de inhoud hiervan. Hierbij heb ik ook inspiratie geput uit onderzoek aan 

de UvH over (omgaan met) levensvragen in de ouderenzorg.26 In mijn bespreking van 

zingeving betrek ik beknopt de literatuur over zingeving en werk die vooral afkomstig is uit 

de organisatiepsychologie. Het doel is helderheid te verschaffen over het begrip zingeving en 

het belang van (aandacht voor) zingeving door zorgverleners. 

 

Zingeving en bestaansvragen 

De opvatting van zingeving als copingvaardigheid sluit aan bij de gangbare opvatting van 

meaning-making in internationaal onderzoek, waar dit doorgaans “het herstel van 

zinbeleving in de context van zeer stressvolle situaties” betreft (Park, 2010, p. 257).27 Vaak is 

het uitgangspunt dat een ontstane discrepantie tussen global meaning en situational meaning 

als stressvol wordt ervaren en moet worden hersteld (Park, 2010). In het psychologische 

model van zingeving van Park (2010) verwijst global meaning naar een overkoepelend 

betekenissysteem dat bestaat uit overtuigingen, doelen, subjectieve gevoelens, visies op 

rechtvaardigheid, controleerbaarheid, voorspelbaarheid en visies op/van zichzelf. Situational 

meaning verwijst naar de betekenis die wij, bewust of onbewust, toekennen aan een concrete 

gebeurtenis/ situatie die wij meemaken (meaning made). Dit verschil in bereik kan ook 

worden geduid als de zin van het leven (meaning of life) en de zin in het leven (meaning in 

life) (Smaling & Alma, 2010, p. 24). Park (2010) stelt dat voor de ervaring van zinvolheid de 

situationele betekenis congruent dient te zijn met het overkoepelende oriëntatiesysteem. De 

samenhang tussen global en situational meaning kan volgens haar worden hersteld door de 

toegekende betekenis te wijzigen en/of door het overkoepelende betekeniskader aan te passen. 

Hierbij ligt de focus dus op betekenisgeving in het kader van coping. Het reguleren van 

betekenis/zin is volgens Folkman het gemeenschappelijke kernthema in copingprocessen 

(Folkman, 2008; Park & Folkman, 1997). Coping omvat altijd zingeving, maar zingeving is 

breder dan coping. 

                                                 
26 Van der Vaart, Van Oudenaarden, Weijers & Van Egmond, 2013; Van der Vaart, Arisse, Weijers & Van 

Elteren, 2015. 

27 Onderzoek naar meaning-making in de zorg is vooral gericht op ernstige en/of chronische ziekten en rouw (zie 

bijv. Pakenham, 2012; Park, 2010). 
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In dit onderzoek ga ik uit van de definitie van zingeving van Mooren (2011): “Zingeving is 

een continu en subjectief proces waarin mensen zich (bewust en onbewust) verhouden tot 

leven, medemens en wereld en tot ontwikkelingen en gebeurtenissen waarin ze betrokken zijn 

of waarvan ze getuige zijn” (p. 45). Kort gezegd is zingeving in deze opvatting een proces van 

oriëntatie of heroriëntatie op en in het leven.28 Een zingevingskader wordt hierbij opgevat als 

een oriëntatiegeheel waarbinnen mensen betekenis geven aan hun leven en hun leven als 

zinvol ervaren (Mooren 2011, pp. 55, 60). Doorgaans staan we niet expliciet stil bij die 

opvattingen; zij vormen de vanzelfsprekende ondergrond die ons doen en laten draagt en van 

betekenis voorziet (Mooren, 2010, p. 45). Hieraan wordt wel gerefereerd met de term 

alledaagse zingeving. Dit betreft het (meestal) onbewuste proces van betekenisverlening, 

waarbij zaken op een vanzelfsprekende manier begrijpelijk en hanteerbaar voor ons zijn 

(Smaling & Alma, 2010, p. 17). Dit sluit aan bij situational meaning. Deze invulling van 

alledaagse zingeving is een andere dan die in het onderzoek van Huber (2014), waar 

respondenten met onder meer ‘het hebben van materiële zaken’ en ‘leuke vrijetijdsbesteding’ 

hieraan refereren.29 

Bewuste explicitering van visies en (levens)vragen komt dikwijls pas op gang wanneer de 

zinbeleving stagneert (Mooren, 2011, pp. 49, 50). De betekenis zoals we die, bewust of 

onbewust, gewend waren aan het leven te geven, klopt niet meer (Anbeek, 2016, p. 58; 

Anbeek, Schuurman & Palmboom, 2013, p. 140). Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer het 

leven problematisch is en er verandering nodig is, of wanneer men een gevoel van leegte heeft 

doordat diepere behoeften onbevredigd blijven, of wanneer iemand getroffen wordt door een 

ingrijpende levenservaring30 die (positief of negatief) extra aandacht vraagt (Mooren, 2011, 

pp. 49, 50). Binnen het model van Park (2010) wijst dit op het ontstaan van een discrepantie 

tussen global meaning en situational meaning die als stressvol wordt ervaren. Die momenten 

waarop het vanzelfsprekende niet langer vanzelfsprekend is in het leven, en men de 

kwetsbaarheid van het bestaan ervaart, worden ook wel grens- of contrastervaringen 

genoemd (Anbeek, 2016, p. 58). Vanwege zo’n contrastervaring gaan mensen zich bezinnen 

op wie ze zijn en hoe ze hun leven vorm willen geven; ze zoeken naar een nieuwe zin die bij 

hun ervaring past (Anbeek, Schuurman & Palmboom, 2013, p. 139). Bij een dergelijk proces 

van oriëntatie of heroriëntatie worden actuele ervaringen, omstandigheden en gebeurtenissen, 

alsook het eigen verleden, geëvalueerd tegen de achtergrond van mogelijke antwoorden op 

wat ‘bestaansvragen’ genoemd kunnen worden: omvattende vragen over het leven en onze 

plaats in de wereld. Het gaat onder meer om wat het betekent mens te zijn, hoe we de wereld 

                                                 
28 Van der Vaart, Van Oudenaarden, Weijers & Van Egmond, 2013. 

29 Zie § 2.1 Gezondheid, kwaliteit van leven en zingeving 

30 Voorbeelden van ingrijpende levenservaringen zijn: overlijden van een dierbare, geboorte van een kind, 

huwelijk, scheiding, (ernstige) ziekte van zichzelf of van een naaste, verhuizing, relatieproblemen, verlies van 

werk, een nieuwe baan, arbeidsongeschiktheid, burn-out. 
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en onze plaats hierin zien, wat we voor waar en waardevol houden, hoe we op menswaardige 

wijze kunnen samenleven, en wat het leven de moeite waard maakt geleefd te worden 

(Mooren, 2011, p. 45; Smaling & Alma, 2010, p. 17). Hierbij gaat het erom het leven in een 

breder verband van betekenissen te plaatsen (Smaling & Alma, 2010, p. 17). In het model van 

Park (2010) gaat het om het herstellen van de samenhang tussen global en situational 

meaning. Volgens Mooren (2010) is het essentieel dat zingeving de dagelijkse 

beslommeringen verbindt met fundamentele opvattingen over het bestaan (p. 45). Om 

onderscheid te kunnen maken met alledaagse zingeving, wordt deze opvatting van zingeving 

ook wel geduid als existentiële zingeving (Ter Borg, 2000; Van der Lans, 2006; Mooren, 

2011; Smaling & Alma, 2010).  

Het proces van loslaten van oude waarden en je opnieuw oriënteren kan gepaard gaan met 

gevoelens van verdriet, wanhoop, somberheid, onveiligheid en vervreemding (Anbeek, 

Schuurman & Palmboom, 2013, p. 139). In dit verband spreken sommigen ook wel van een 

existentiële, spirituele of zingevingscrisis. In de literatuur is geen heldere consensusdefinitie 

van dit concept. Ik ga hier uit van de volgende definitie: een acute verstoring in het verstaan 

van het zelf, de wereld en/of het transcendente, waarin het individu een keerpunt of splitsing 

bereikt, die leidt tot een significante verandering van de wijze waarop men zichzelf en de 

wereld verstaat.31 Een zingevingscrisis kan zowel negatieve als positieve gevolgen hebben.  

 

Zingevingsprocessen zijn volgens Smaling en Alma (2010) niet alleen cognitief of mentaal, 

maar zijn ook affectief en normatief geladen; ook lichamelijke, emotionele, affectieve en 

esthetische ervaringen spelen een rol. Met andere woorden: zinervaring is niet alleen uitkomst 

van intellectuele en praktische activiteit, maar ook van geraakt-kunnen-worden en (soms) 

verzoening met wat onvermijdelijk is (pp. 18, 23). 

 

Met het voortdurend betrokken zijn op de taken oriëntatie (kan ik iets herkennen, begrijpen?) 

en evaluatie (is het voor mij van belang, past het bij me?) draait zingeving om het creëren van 

samenhang in ervaringen, om betekenisvolle verbanden (Kruithof, 1968, p. 505; Mooren, 

2011, pp. 45, 46; Van Praag, 1978, pp. 205, 228).32 Naast samenhang is een streven naar 

betrokkenheid op de wereld om ons heen en op het bestaan een ander kenmerkend aspect van 

zingeving (Van der Lans, 1992, p. 12; Mooren, 2011, p. 53). Als men die betrokkenheid mist, 

is dat aanleiding voor een ervaring van gemis en negatieve gevoelens. Betrokkenheid kan dus 

                                                 
31 Dit betreft een aangepaste versie van de voorgestelde definitie van spirituele crisis in de richtlijn Zingeving en 

spiritualiteit in de palliatieve fase (IKNL, 2018). Ik heb de zinsnede “door externe stressoren” verwijderd, omdat 

ook ‘interne’ stressoren - zoals ziekte, eigen gedachten en gedragingen - een crisis kunnen veroorzaken. 

Daarnaast is er niet altijd een (duidelijke) oorzaak aan te wijzen (IKNL, 2018, p. 10). 

32 Van der Vaart, Van Oudenaarden, Weijers & Van Egmond, 2013, p. 7. 
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worden gezien als de positieve uitkomst van het proces van zingeving (Mooren, 2011, pp. 54, 

55). 

Hieronder bespreek ik de inhoud van het zingevingsproces, oftewel waar mensen zin aan 

ontlenen en waar bestaansvragen op gericht zijn. Hierin neem ik kort de bevindingen over 

zingeving en werk mee, vooral die uit het artikel van Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010). 

 

Zinbehoeften 

In diverse humanistieke bronnen over zingeving worden componenten genoemd die samen 

een zinvol leven vormen (Baumeister, 1991; Baumeister & Vohs, 2002; Derk, 2011; Mooren, 

1999, 2010, 2011; Smaling & Alma, 2010). In meer specifieke zin worden in de 

wetenschappelijke literatuur diverse behoeften aan zin onderscheiden: doelgerichtheid 

(purpose), morele rechtvaardiging (justification, value), eigenwaarde (self-worth), 

competentie (sense of efficacy, control), begrijpelijkheid/samenhang (comprehensibility, 

coherence), verbondenheid en transcendentie. We zagen dat Rosso, Dekas en Wrzesniewski 

(2010) in hun reviewartikel zes aspecten identificeren waardoor werk als zinvol wordt ervaren 

of die werk betekenis kunnen verschaffen.33 Vijf daarvan maken deel uit van bovengenoemde 

zinbehoeften, namelijk: doelgerichtheid, eigenwaarde, competentie, verbondenheid en 

transcendentie. Morele rechtvaardiging en begrijpelijkheid noemen zij niet. Andersom maakt 

de door Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010) genoemde authenticiteit geen onderdeel uit 

van de zeven zinbehoeften.  

Het concept authenticiteit heeft meerdere betekenissen.34 Rosso, Dekas en Wrzesniewski 

(2010) definiëren authenticiteit als: “een gevoel van coherentie tussen iemands gedrag en zijn 

                                                 
33 Zie § 2.2 Werk en zingeving 

34 Veel onderzoekers definiëren authenticiteit als: je gedragen in overeenstemming met je ware zelf. 

Authenticiteit verwijst dan naar de mate waarin het handelen in overeenstemming is met de persoonlijke 

eigenschappen, houdingen, levensovertuiging, opvattingen, interesses, waarden en doelen (Jacobsen, 2007; 

Jongman-Sereno & Leary, 2018; Wood, Linley, Maltby, Baliousis & Joseph, 2008). Volgens Jongman-Sereno 

en Leary (2018) is het probleem daarmee dat het hele idee van een ‘waar zelf’ vaag en subjectief is, en zelfs áls 

we een ‘waar zelf’ zouden bezitten (waar de wetenschap niet bij kan), dan kunnen we dat niet per se kennen. Het 

is volgens hen bekend dat we ons eigen onbewuste gedrag en onze drijfveren niet goed kunnen beschrijven. 

Mensen hebben een heleboel ideeën over zichzelf waarvan sommige kloppen en andere niet (Chen, 2018). 

Authenticiteit is geen objectief meetbaar construct. Het bestaat echter wél als gevoel: het gevoel dat je in contact 

bent of zelfs samenvalt met je ‘ware zelf’; voor dat gevoel maakt het niet uit of het ware zelf bestaat of niet. Dit 

subjectieve gevoel van authenticiteit is belangrijk, omdat het mensen helpt een gevoel van zelf-coherentie te 

behouden of krijgen (Sheldon, Ryan, Rawsthorne, & Ilardi, 1997, in: Lenton, Bruder, Slabu & Sedikis, 2013). 

Chen (2018) geeft aan dat je de ideeën die je over jezelf hebt, kunt indelen in drie soorten: ideeën over hoe je 

vindt dat je écht bent (je ware zelf), over hoe je vindt dat je zou moeten zijn, en over hoe je zou willen zijn (je 

ideale zelf). Mensen voelen zich volgens haar het meest zichzelf, als ze het gevoel hebben dat er een sterke 

overlap is tussen de drie soorten. Authenticiteit is dus meer een glijdende schaal van je minder of meer jezelf 

voelen, gericht op hoe je jezelf ziet/hoe je jezelf wilt zien (Chen, 2018; Strohminger, Knobe, & Newman, 2017). 

Voor deze noot heb ik inspiratie ontleend aan het artikel over authenticiteit van E. de Bruin (NRC, 23-11-2018).  
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opvattingen over het ‘ware’ zelf” (p. 108). Het ‘ware zelf’ verwijst naar persoonlijke 

eigenschappen, houdingen, levensovertuiging, opvattingen, interesses, waarden en doelen 

(Jacobsen, 2007; Jongman-Sereno & Leary, 2018; Wood, Linley, Maltby, Baliousis & Joseph, 

2008). Dat betekent dat hoe meer mensen het idee en/of gevoel hebben dat hun handelen in 

overeenstemming is met hoe zij zichzelf (willen) zien hoe groter het ervaren gevoel van 

zinvolheid (Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010). In dit kader wordt ook gesproken over de 

behoefte aan zelfrealisatie. Baumeister & Vohs (2002) stellen dat zelfrealisatie in de huidige 

Westerse samenleving de status van een fundamentele waarde (value base) heeft gekregen. 

Zij zien dit als reactie op de ontstane value gap; het relatieve gebrek aan stevige, door 

iedereen gedeelde erkende waarden (Baumeister, 1991, pp. 6, 40). Daaruit voortvloeiend 

wordt zelfrealisatie vaak gezien als een van de hoogste doelen van een individu, als vervulling 

(Baumeister, 1991, p. 107; Baumeister & Vohs, 2002; Giddens, 1991; Rosso, Dekas & 

Wrzesniewski, 2010; Taylor, 1991). Zelfrealisatie blijft volgens Baumeister (1991) echter een 

vaag en ongrijpbaar begrip en het is volgens hem maar de vraag of zelfrealisatie in andere 

culturen net zo belangrijk wordt gevonden. Volgens hem bedoelen mensen als ze zeggen dat 

ze zichzelf moeten vinden, vaak eigenlijk dat ze een zinvol leven willen (Baumeister, 1991, p. 

77). Ik sluit me hierbij aan; de behoefte aan authenticiteit lijkt te wijzen op de algemene 

behoefte aan zin(geving) of vertoont daar in ieder geval grote overlap mee. Authenticiteit 

wijst mijns inziens op de bevrediging van meerdere zinbehoeften (vooral doelgerichtheid, 

morele rechtvaardiging en begrijpelijkheid) en bevindt zich daarmee meer op het niveau van 

de uitkomst van een zingevingsproces. Ik voer authenticiteit daarom niet op als aparte 

zinbehoefte. Nader onderzoek naar hoe authenticiteit/zelfrealisatie zich verhoudt tot 

onderstaande zinbehoeften zou interessant zijn. 

 

Hieronder licht ik de zeven zinbehoeften nader toe.  

• De behoefte aan doelgerichtheid houdt in dat men behoefte heeft het actuele handelen 

te zien in het licht van toekomstige of mogelijke toestanden die waardevol zijn (Derkx, 

2011, p. 116). Dit draait met andere woorden om levensperspectieven (Mooren, 2011). 

Concrete doelen worden in verband gebracht met extrinsieke motivatie: doelen van een 

activiteit staan los van de activiteit zelf. Een voorbeeld hiervan is werk als 

inkomensvoorziening. Vervulling wordt gekoppeld aan intrinsieke motivatie en betreft 

gewenste subjectieve toestanden, meestal verbonden aan de waarden die iemand 

hanteert (Baumeister, 1991, p. 35; Mooren 2011, pp. 61, 62). In het werk kunnen 

mensen doelgerichtheid ervaren als zij het gevoel hebben dat hun inspanningen 

bijdragen aan een doel, of dat het werk in lijn is met de waarden die voor hen belangrijk 

zijn (Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010).  

• De behoefte aan morele rechtvaardiging (of waardevolheid) verwijst naar de behoefte 

aan de ervaring dat het handelen, de manier van leven en de doelen die worden 

nagestreefd moreel juist of gelegitimeerd zijn. Kortgezegd gaat het om de ervaring dat 
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iets goed en de moeite waard is. Dit refereert aan de waarden die iemand belangrijk 

vindt. Het gevoel dat het werk in lijn is met de waarden die voor hen belangrijk zijn, en 

handelen volgens het waardensysteem van de organisatie, kan werkenden het gevoel 

geven dat hun gedrag deugt en dat zij handelen in lijn met fundamentele waarden 

(Baumeister & Vohs, 2002; Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010).  

• De behoefte aan eigenwaarde houdt in dat mensen zichzelf positief willen kunnen 

waarderen; niet alleen wat ze doen maar ook wie ze zijn. Het gevoel van eigenwaarde 

vindt haar oorsprong in zelfwaardering (Leget, 2013). Zelfwaardering wordt mogelijk 

gemaakt door de waardering van en erkenning door andere mensen (Leget, 2013; 

Smaling & Alma, 2010, p. 22), maar ontstaat ook op basis van zelfevaluaties ten 

opzichte van anderen (op individueel en collectief niveau) (Baumeister, 1991, pp. 44-

47; Mooren 2011, pp. 63, 64; Smaling & Alma, 2010, p. 23). Volgens Smaling & Alma 

(2010) steunt het gevoel van eigenwaarde vooral op erkenning door jezelf en op 

zelfaanvaarding (pp. 20-22).  

• De behoefte aan competentie verwijst naar de behoefte dat mensen willen denken of 

geloven dat ze over de capaciteiten en mogelijkheden beschikken om een bewust effect 

te produceren of een verschil te maken. Ervaren competentie geeft mensen het gevoel 

dat het wat uitmaakt dat ze er zijn, dat ze zelf iets te zeggen hebben over hun leven en 

dat gebeurtenissen hen dus niet zomaar overkomen, maar dat ze er een zekere controle 

over hebben. Deze controle kan twee vormen aannemen: bij primaire controle past men 

de omgeving aan zichzelf aan, en bij secundaire controle past men zichzelf aan de 

omgeving aan. Een belangrijke categorie van secundaire controle is interpretatieve 

controle: het begrijpen waarom of waardoor iets gebeurt, levert een ervaring van 

competentie of beheersing op, ook al kan men niets veranderen aan wat er gebeurt 

(Baumeister, 1991, pp. 41, 42; Baumeister & Vohs, 2002; Derkx, 2011, p. 119; Smaling 

& Alma, 2010, p. 22). Mogelijke manieren waarop de ervaren mate van competentie het 

werk betekenis verschaft zijn: bevlogenheid, een gevoel van autonomie, uitdagingen 

succesvol overwinnen, en het gevoel dat men verschil maakt of een positieve impact 

heeft op de organisatie, collega’s of andere personen (Alma & Smaling, 2010, p. 158; 

Deci & Ryan, 1985; Kahn, 1990; Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010).  

• De behoefte aan begrijpelijkheid. Mensen hebben de diepgevoelde behoefte de wereld 

om zich heen te begrijpen en gebeurtenissen te kunnen verklaren (Mooren 2011, pp. 60, 

61; Smaling & Alma, 2010, p. 23). Het creëren van een samenhangend verhaal over het 

eigen leven tegen een bredere achtergrond, maakt het leven begrijpelijk en hanteerbaar, 

het verschaft identiteit en continuïteit (Derkx, 2011, p. 120; Smaling & Alma, 2010, p. 

20). 

• De behoefte aan verbondenheid verwijst naar de behoefte van mensen om in contact te 

staan met anderen, om zich te verenigen en om zich over te geven aan de/een ander die 

ook als ‘ander’ wordt gezien en niet als een verlengstuk van zichzelf of een doel om iets 
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te bereiken (Smaling & Alma, 2010, p. 21). Een manier waarop dit (op het werk) tot 

uiting kan komen, is door sociale identificatie met anderen, en/of door de meer 

affectieve ervaring van interpersoonlijke verbondenheid; deze connecties voelen 

geruststellend en steunend (Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010).  

• De behoefte aan transcendentie is de behoefte “het alledaagse, het voor de hand 

liggende, het bekende en vertrouwde te overstijgen, en het exploreren van en het reiken 

naar het nieuwe, het andere, het onbekende” (Smaling & Alma, 2010, p. 21). Het 

verwijst naar het gevoel dat je onderdeel bent van een groter geheel dat jezelf overstijgt. 

 

Deze zeven zinbehoeften zijn onderling verbonden en deels overlappend. Smaling en Alma 

(2010) geven aan dat de ervaringen van doelgerichtheid, competentie et cetera in je leven een 

motiverende werking hebben en een gevoel van (relatief) welbevinden kunnen oproepen (p. 

22). De mate van bevrediging van deze zinbehoeften zou bepalend zijn voor de ervaren 

zinvolheid of zinloosheid van iemands (werk)leven (Derkx, 2011, p. 127; Rosso, Dekas & 

Wrzesniewski, 2010).  

 

Goed werk kan in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan bevrediging van deze 

zinbehoeften. In het JD-R-model worden competentie en verbondenheid genoemd als 

psychologische basisbehoeften en eigenwaarde en competentie als persoonlijke hulpbronnen. 

De werkwaarden sluiten vooral aan bij doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, eigenwaarde, 

competentie en verbondenheid.  

 

Wanneer mensen geconfronteerd worden met bestaansvragen, doet de noodzaak zich voor 

zich te (her)oriënteren en samenhang te creëren op en binnen een aantal fundamentele 

aspecten in het leven, zoals genoemde zinbehoeften (Mooren, 1999).35 Dit oriënteren en het 

creëren van samenhang zijn basisfuncties van narrativiteit (Mooren, 1999, p. 112). In hun 

persoonlijke levensverhaal geven mensen, in communicatie met anderen, betekenis aan hun 

leven(servaringen) en vormen zij hun identiteit (Blitz & Mooren, 2008; McAdams & Pals, 

2006). Praten over levensvragen met patiënten maakt dus ‘dat die gesprekken in zich een 

bijdrage leveren aan de zinervaring van mensen’ (Mooren, 1999). 

Doorgaans putten mensen uit meerdere zingevingsbronnen. Naast werk, kan worden gedacht 

aan: familie, de gemeenschap, liefde, vriendschap, studie, religie, kunst, sport, consumptie, en 

het zelf (bijv. in de vorm van zelfexpressie en -ontwikkeling) (Baumeister & Vohs, 2002; 

                                                 
35 Een aanvullende relevante bron die ik hier verder niet behandel, is Yalom. Yalom onderscheidt vier ultimate 

concerns of existentiële thema’s waar ieder mensenleven mee geconfronteerd wordt: de onvermijdelijkheid van 

de dood van onszelf en onze naasten; de vrijheid en daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid die we 

hebben om zelf ons leven vorm te geven; het besef van existentiële isolatie of eenzaamheid tegenover de 

behoefte aan verbondenheid met de ander/de wereld; en (de angst voor) de betekenisloosheid die inherent is aan 

het leven (Yalom, 1980; Yalom, 1998). 
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Smaling & Alma, 2010, p. 31). Volgens Baumeister & Vohs (2002) beschermt het hebben van 

meerdere bronnen van zin mensen tegen betekenisloosheid. Als een bron minder of geen zin 

(meer) oplevert, kan een andere bron hier nog in voorzien. Een ander voordeel volgens hen is 

dat er minder druk op elke bron ligt om in alle zingevingsbehoeften te voorzien. Baumeister 

(1991) stelt dat het leven pas als zinvol wordt ervaren, als er sprake is van enige balans tussen 

of bijdrage van meerdere bronnen van zingeving (p. 124).36 

 

De manier waarop mensen bezig zijn met zingeving of bestaansoriëntatie kan individueel 

verschillen qua mate waarin iemand zich hier bewust mee bezighoudt, qua selectie van en 

diversiteit in zingevingsbronnen, qua invulling (inhoud en niveau) daarvan, en qua belang of 

gewicht dat men hecht aan de verschillende aspecten/behoeften. Persoonlijke zingeving is 

echter maar voor een deel van individuele aard. Voor een ander deel wordt deze door allerlei 

contextuele factoren bepaald, zoals de persoonlijke levensgeschiedenis en sociaal-culturele 

achtergrond (Smaling & Alma, 2010, p. 24). 

 

2.4 Tot slot  

Bedrijfsartsen richten zich in hun werk op duurzame inzetbaarheid, dit gaat over de fit tussen 

persoon en werk. Lange tijd lag hierbij de focus op de balans tussen energiebronnen en 

stressbronnen. Het gaat echter verder dan dat; duurzame inzetbaarheid veronderstelt ook 

betekenisvol werk. Dat wil zeggen dat het werk bepaalde behoeften vervult. De werkwaarden 

in het WaW-model zijn een concrete uitwerking hiervan. Betekenisvol werk is positief 

gecorreleerd met een zinvol leven, maar verschilt ervan. Zin in/van het leven betreft een 

globaal of holistisch perspectief op wat ons leven zinvol maakt en betreft niet alleen het werk. 

De gerichtheid op gezondheid en duurzame inzetbaarheid veronderstelt dat bedrijfsartsen 

aandacht hebben voor zingeving in/van het (werk)leven van patiënten. Dat betekent dat zij 

een holistische opvatting van gezondheid moeten hanteren waarvan de zingevingsdimensie 

onderdeel uitmaakt. Wie zich om het lichamelijk en psychosociaal welzijn van patiënten 

bekommert zal immers ook moeten weten van de daarmee gepaard gaande existentiële vragen 

(IKNL, 2018, p. 4). Om zicht te krijgen op waar mensen zin aan ontlenen, hoe mensen hun 

ziekte/problemen beleven en waar eventueel de zinbeleving stagneert, moet men luisteren 

naar de betekenisgeving in het verhaal van de patiënt (Gelauff & Manschot, 1998, p. 189-204; 

Meulenberg, 2001). De zinbehoeften zijn een concrete uitwerking van waar mensen zin aan 

ontlenen. 

In de dimensies van de opvatting positieve gezondheid zijn (een verwijzing naar) vijf van de 

zeven zinbehoeften te vinden. Onder de zingevingsdimensie treffen we doelgerichtheid 

(doelen/idealen nastreven); onder mentaal welbevinden vinden we eigenwaarde en 

competentie (gevoel van controle, zelfmanagement/eigen regie); onder sociaal-

                                                 
36 Zie ook § 2.2 over het risico van werk als enige bron van zingeving. 
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maatschappelijk participeren zien we verbondenheid (betekenisvolle relaties, 

maatschappelijke betrokkenheid) en eigenwaarde (geaccepteerd worden). Betekenisvol werk 

wordt in laatstgenoemde dimensie specifiek genoemd. Net zoals het JD-R-model kent 

positieve gezondheid belang toe aan meerdere zinervaringsaspecten (zinbehoeften), maar 

betrekt deze veelal niet op de zinervaring. De zingevingsdimensie in de opvatting positieve 

gezondheid verdient nadere uitwerking. We zagen dat gezondheid, kwaliteit van leven en 

zingeving alle op een bepaalde manier de evaluatie van subjectief welbevinden betreffen. 

Verder onderzoek naar hoe deze concepten zich tot elkaar verhouden kan interessant zijn.  

De behandelde theorie over zingeving uit de humanistiek en psychologie biedt een holistisch 

perspectief op zingeving en wat ons leven zinvol maakt en is daarmee een aanvulling op de 

opvatting positieve gezondheid, theorieën over betekenisvol werk en de modellen over werk 

en gezondheid gericht op werkstress uit de (arbeids- en) organisatiepsychologie. 

We zagen dat zingeving een complex en gelaagd concept is dat meerdere aspecten omvat. Er 

is niet gemakkelijk een definitie van zingeving te geven die in elke context passend is. Echter, 

zonder voorafgaande duidelijke conceptualisering van het begrip, verzandt het spreken 

hierover al snel in een Babylonische spraakverwarring.  
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3. Onderzoeksopzet en methoden 

 

3.1 Onderzoeksopzet 

Het doel van het onderzoek is om via een open, kwalitatieve exploratie een beeld te krijgen 

van wat (aandacht voor) zingeving in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen voor 

henzelf en hun cliënten betekent. Zowel het feit dat hier nog geen onderzoek naar is gedaan 

alsmede de complexiteit van het begrip zingeving dragen bij aan de keuze voor kwalitatief 

onderzoek met een exploratieve opzet (Boeije, 2014). In verband met de beperkt beschikbare 

tijd voor dit onderzoek focus ik mij op de primaire doelgroep van het onderzoek, de 

beroepsgroep bedrijfsartsen, en beperk ik de methoden tot semigestructureerde interviews met 

bedrijfsartsen. Het gaat hier niet om het geven van een representatief beeld van de 

bedrijfsartsenpopulatie. Het perspectief van patiënten acht ik ook van belang; dit zal in het 

onderzoek slechts indirect via het bevragen van bedrijfsartsen aan de orde komen. De 

onderzoekbenadering die ik hanteer behelst uitsluitend kwalitatieve methoden, dit geldt voor 

de selectie van respondenten, de dataverzameling en de data-analyse (Boeije, 2014; Evers, 

2007). Interviews met patiënten en deskresearch hadden het onderzoek kunnen verrijken.  

 

3.2 Positie onderzoeker 

In mijn onderzoek richt ik mij specifiek op de beroepsgroep bedrijfsartsen, vanwege mijn 

bekendheid met en betrokkenheid bij deze doelgroep. Ik ben werkzaam bij het Kwaliteits-

bureau van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en 

ben lid van de Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE) van de vereniging. Deze 

positie zorgt ervoor dat ik bekend ben met het beleid van de vereniging en relatief eenvoudig 

kan inschatten welke personen en documenten relevant (kunnen) zijn voor het onderzoek. 

Mijn positie zorgt er tevens voor dat de toegankelijkheid tot deze personen en stukken 

eenvoudiger is dan wanneer er geen sprake was van enige verbondenheid met de doelgroep.  

Als lid van de CBE heb ik bijgedragen aan de uitwerking van zingeving in het moreel 

fundament van de NVAB (NVAB, 2016a). Dit onderzoek is geen evaluatieonderzoek van het 

NVAB-beleid of van hoe bedrijfsartsen aandacht aan zingeving besteden. 

De werkzaamheden die ik heb verricht voor dit onderzoek staan los van mijn reguliere werk 

bij het Kwaliteitsbureau. Ik heb geen onderzoek gedaan onder werktijd noch ben ik betaald 

voor dit onderzoek. Daarnaast acht ik het van belang hier te vermelden dat ik de bedrijfsarts 

primair als zorgverlener zie en pas in tweede instantie als organisatieadviseur. Een ander 

normatief standpunt dat een rol speelt, is dat ik van mening ben dat zingeving in de gezond-

heidszorg in het algemeen (meer) aandacht verdient, dus ook - niet in de laatste plaats - in de 

bedrijfsgezondheidszorg. 
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3.3 Verantwoording dataverzameling 

Met de interviews wordt beoogd binnen een kleinschalige opzet een beeld te geven van wat 

(aandacht voor) zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk betekent. Ik heb gekozen voor semi-

gestructureerde diepte-interviews en niet voor focusgroepen. Beide bieden veel ruimte om 

binnen bepaalde topics de positie van de respondenten te exploreren (Boeije, 2014; Evers, 

2007). Focusgroepen hebben als belangrijk voordeel boven diepte-interviews dat de 

interpersoonlijke communicatie tot diepere inzichten leidt (Verschuren, 2011, p. 34). Er zijn 

echter een aantal bezwaren tegen het gebruik van focusgroepen die ervoor hebben gezorgd dat 

ik heb gekozen voor het afnemen van diepte-interviews. Het voornaamste bezwaar is van 

praktische aard; het onderzoek betreft een zeer specifieke doelgroep verspreid over het land 

die moeilijk bij elkaar is te krijgen. Daarnaast vormen groepseffecten een risico; afwijkende 

meningen worden bijvoorbeeld niet geuit als een bepaald perspectief dominant lijkt of door de 

groep geaccepteerd lijkt te worden. Ik heb niet gekozen voor participerende observatie, omdat 

zingeving geen standaard onderwerp is in spreekuren en het niet haalbaar is bij alle patiënten 

informed consent aan te vragen. 

 

3.3.1 Werving en selectie respondenten 

De selectie is, zoals in kwalitatief onderzoek noodzakelijk, ‘doelgericht’ (Boeije, 2014). Dit 

betekent dat er bewust, op grond van bepaalde criteria, respondenten voor het onderzoek 

worden gekozen die geschikte informatie kunnen verstrekken. Het hoofdcriterium was dat 

iemand praktiserend bedrijfsarts is.  

  

Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel voor sociaal geneeskundige specialisten 

die na hun artsexamen een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd. Daarna 

moeten ze zich elke vijf jaar opnieuw registreren door te voldoen aan verplichtingen in 

nascholing, visitatie en kwaliteitsborging. Bedrijfsartsen zijn in het specialistenregister 

(ex Wet BIG) opgenomen als 'arts' met specialisme 'arbeid en gezondheid - 

bedrijfsgeneeskunde'. (NVAB, 2016b, p. 4) 

 

Niet geregistreerde arbo-artsen evenals gepensioneerde bedrijfsartsen vallen buiten de scope 

van het onderzoek.  

Binnen de groep bedrijfsartsen heb ik geprobeerd de selectie zo heterogeen mogelijk samen te 

stellen, zodat de respondenten representatief zijn voor de populatie bedrijfsartsen. Bij de 

selectie heb ik gelet op de volgende kenmerken - in volgorde van toegekend belang - 

werksetting, branche, leeftijd, functie, aantal jaren werkzaam als bedrijfsarts, geslacht en 

locatie. Met werksetting wordt bedoeld: werkzaam in een interne arbodienst, externe 

arbodienst, in een maatschap, als zelfstandige, of anders. Circa 65% van de bedrijfsartsen is in 
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loondienst, en circa 35% is werkzaam als zzp’er.37 Met branche wordt bedoeld in welke 

sector(en) men werkzaam is, bijvoorbeeld: zorg, welzijn, onderwijs, overheid, industrie, 

bouwnijverheid, financiële dienstverlening, detaihandel, horeca, en land- en tuinbouw.  

De respondenten zijn verkregen via een oproep in een direct mail onder alle leden van de 

NVAB d.d. 30-1-2017. Zie bijlage 3 voor de oproep. Ongeveer 90 à 95% van de 

bedrijfsartsen is lid van de NVAB. In de oproep wordt het thema nader geïntroduceerd en 

worden uitgangsvragen voor het interview vermeld. Zo werd elke respondent een gelijk kader 

geboden en werd hen de mogelijkheid gegeven zich voor te bereiden op het interview zodat 

zij met meer gerichte, relevante en duidelijk geformuleerde antwoorden konden komen. In 

totaal zijn er 43 reacties ontvangen. Een aantal bedrijfsartsen heeft zich al spontaan als 

respondent aangeboden toen ik vertelde over het onderzoek; zij zijn meegenomen in de 

selectieprocedure. Het aantal aanmeldingen was verbazingwekkend hoog (in vergelijking met 

reacties op vergelijkbare oproepen); dit kan betekenen dat het thema aanspreekt, tevens kan 

de bekendheid met de onderzoeker hierin een rol hebben gespeeld. Aangezien bij de werving 

van de respondenten het onderwerp specifiek is benoemd, is er sprake van een bias; 

bedrijfsartsen die reageren op de oproep zullen dit waarschijnlijk doen, omdat het onderwerp 

hen aanspreekt.  

De aanmeldingen zijn wat betreft verdeling over werksetting en leeftijd representatief voor de 

bedrijfsartsenpopulatie. Er is sprake van een vergrijzende doelgroep; ik heb relatief veel 

‘jongeren’ geselecteerd. Er reageerden relatief veel vrouwen. 51% van de aanmeldingen 

kwam van vrouwen, 49% van mannen; de verhoudingen binnen de populatie zijn 37% vrouw 

en 63% man. Er zijn elf respondenten geselecteerd, waarbij de nadruk is gelegd op een 

diversiteit in werksetting, branche en leeftijd. De reisafstand speelde ook een rol in de 

selectie; ik ben uitgegaan van een zo breed mogelijke spreiding over het land met een 

maximum van twee uur reistijd (enkele reis) vanaf Utrecht. De provincies Groningen, 

Friesland, Drenthe, Zeeland en Flevoland zijn niet vertegenwoordigd. Ik heb acht vrouwen en 

drie mannen geselecteerd en met hen een afspraak voor een interview ingepland. Een man 

werkzaam voor een externe arbodienst heeft zich daags voor het interview teruggetrokken als 

respondent. Tijdens het interview bleek dat respondent drie geen regulier bedrijfsartsenwerk 

meer verricht, maar gelijkgesteld werk.38 Hierin heeft hij wel regelmatig contact met 

patiënten. Ik heb bij de selectie voorrang gegeven aan diversiteit in werksetting, branche en 

leeftijd, maar dit bleek uiteindelijk niet veel uit te maken. Deze keuze zorgde ervoor dat de 

selectie meer vrouwen dan mannen bevat. In totaal zijn tien respondenten geïnterviewd. De 

eerste drie interviews waren om de thematiek te verkennen en de vragen voor de zeven 

vervolginterviews te kunnen verfijnen. In kwalitatief onderzoek ga je door met onderzoek tot 

verzadiging optreedt; bij interviews is dit vaak bij acht tot tien interviews. 

                                                 
37 Gegevens op basis van het ledenbestand van de NVAB. 

38 In verband met de privacy van de respondent geef ik geen specificatie van de werkzaamheden. 
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In onderstaande tabel worden de demografische kenmerken van de respondenten 

weergegeven, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met het waarborgen van hun 

anonimiteit. De nummers zijn toegekend aan de volgorde waarin de interviews zijn 

afgenomen en de namen zijn gefingeerd. Wanneer gerefereerd wordt aan uitspraken van of 

interviews met de respondenten, wordt verwezen naar de fictieve naam van de respondent. 

Om anonimiteit te waarborgen worden de namen van werkgevers, organisaties, nevenfuncties, 

en woonplaatsen van respondenten niet vermeld. ‘Het aantal jaren werkzaam als bedrijfsarts 

(BA)’ includeert vaak het aantal jaren dat de betreffende persoon nog in opleiding was tot 

bedrijfsarts, omdat de arts dan ook direct als zodanig werkzaam is. Ik ben uitgegaan van het 

aantal jaren dat de respondent zelf aangaf. Ik hanteer de volgende leeftijdscategorieën: 41-45, 

45-50, 51-55, 55-60, 61-65. 

 

Resp. Naam Geslacht Leeftijds-

categorie 

Jaren werk-

zaam als BA 

Werksetting 

1 Anne vrouw 51-55 23 zelfstandige; werkzaam voor 

organisaties in diverse branches 

2 Bea vrouw 61-65 30 zelfstandige; werkzaam voor 

organisaties in diverse branches 

3 Carel man 55-60 26 zelfstandige, medisch adviseur, 

doet geen regulier bedrijfsartsen-

werk meer; daarvoor werkzaam 

geweest bij externe arbodiensten 

voor organisaties in diverse 

branches 

4 Daphne vrouw 61-65 31 zelfstandige, daarvoor werkzaam 

geweest bij zowel interne als 

externe arbodiensten; werkzaam 

voor organisaties in diverse 

branches 

5 Esther vrouw 41-45 15 zelfstandige, daarvoor werkzaam 

geweest bij externe arbodiensten; 

werkzaam voor organisaties in 

diverse branches 

6 Fenna vrouw 45-50 21 interne arbodienst van een zorg-

instelling, daarvoor werkzaam 

geweest bij een andere interne 

arbodienst, en voor een externe 

arbodienst werkzaam voor 

organisaties in diverse branches 

7 Gerda vrouw 51-55 30 interne arbodienst van een 

overheidsorganisatie; daarvoor 

werkzaam geweest bij andere 

overheidsorganisaties, bij aanvang 

tevens als huisarts werkzaam 
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Resp. Naam Geslacht Leeftijds-

categorie 

Jaren werk-

zaam als BA 

Werksetting 

8 Heleen vrouw 61-65 34 externe arbodienst, werkzaam voor 

organisaties in diverse branches, 

daarvoor ook werkzaam geweest 

bij een interne arbodienst van een 

overheidsorganisatie 

9 Ingrid vrouw 51-55 14 externe arbodienst, daarvoor werk-

zaam als huisarts; werkzaam voor 

grote bedrijven in diverse branches 

10 Jos man 55-60 31 externe arbodienst; altijd werk-

zaam geweest bij externe arbo-

diensten, werkzaam voor 

organisaties in diverse branches 

 

3.3.2 Uitvoering dataverzameling 

Het onderzoek betrof individuele interviews aan de hand van een topiclijst, zie bijlage 4. De 

topiclijst is vormgegeven op basis van de onderzoeksvraag en een wisselwerking tussen het 

theoretisch kader en de ter voorbereiding bestudeerde overige bronnen waar in de inleiding 

naar wordt verwezen; oftewel op gecombineerde deductieve en inductieve wijze zoals 

doorgaans het geval is in kwalitatief onderzoek (Boeije, 2014). Vervolgens zijn de semi-

gestructureerde interviews afgenomen (februari-maart 2017). De interviews vonden plaats in 

een rustige omgeving op een locatie naar keuze van de respondent. Ze duurden elk ongeveer 

een uur en er is een geluidsopname van gemaakt. Bij aanvang van het interview is een 

informed consent doorgenomen en in tweevoud ondertekend door onderzoeker en respondent, 

zie bijlage 5.  

De interviews zijn op open en flexibele wijze afgenomen aan de hand van de topiclist. De 

volgorde van topics evenals de diepgang per topic kon variëren, maar in elk van de interviews 

werden zo mogelijk alle topics aan de orde gesteld. In de praktijk is over de interviews heen 

op deze manier over elk topic informatie verzameld. Essentieel in de interviews is, dat van de 

besproken onderwerpen direct of indirect een beeld is af te leiden met betrekking tot de visie 

op en de aandacht voor zingeving van patiënten door bedrijfsartsen. Hiertoe is zoveel 

mogelijk geïnformeerd – via open vragen – naar bevindingen, en naar beschrijvingen van 

‘ervaringen’ op basis van voorbeelden. Op kernwoorden werd doorgevraagd. Het perspectief 

van de respondenten stond centraal; zij werden in de gelegenheid gesteld alles te vertellen dat 

zij belangrijk vinden en/of wensen te delen betreffende het onderwerp (Evers, 2007). Om me 

zo min mogelijk te laten beïnvloeden door de literatuur en mijn kennis van het vakgebied, heb 

ik gebruikgemaakt van bracketing, waarbij ik heb geprobeerd de genoemde verkregen kennis 

zo lang mogelijk apart te zetten. Door kennis en verwachtingen tijdelijk geen rol te laten 

spelen, is het toch mogelijk om open het veld in te gaan (Boeije, 2014, p. 42). Dit lukte het 

ene moment beter dan het andere. De interviews zijn verbatim uitgewerkt en ter 

aanvulling/wijziging via de mail voorgelegd aan de respondenten. 
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Na de verbatim uitwerking van de interviews is het materiaal in diverse fasen verwerkt en 

geanalyseerd (Boeije, 2014). Ik heb voor de analyse gebruikgemaakt van het 

softwareprogramma ATLAS.ti 8. De teksten zijn op cyclische wijze gecodeerd (Boeije, 

2014). Eerst door ‘open coderen’ op hoofd- en subcodes die relevant blijken. Vervolgens door 

via ‘axiaal coderen’ de informatie samen te voegen en te abstraheren om zo tot definitieve 

thema’s en onderwerpen (categorieën) te komen. En tot slot door via ‘selectief coderen’ vast 

te stellen welke thema’s (categorieën) steeds terugkeren en hoe ze zich tot elkaar verhouden. 

Hierbij is gebruikgemaakt van een codelijst, zie bijlage 6. De codelijst is geordend per 

onderzoeksvraag en gebaseerd op de topiclist. Aan de hand van deze lijst zijn de uitwerkingen 

van de interviews gecodeerd en zijn de fragmenten behorende bij een code per interview 

bijeengebracht. Parallel aan dit ‘deductief’ coderen werd tegelijkertijd ‘inductief’ gecodeerd, 

wanneer nieuwe, relevante onderwerpen herkend werden. Vervolgens is per hoofdcode 

gezocht naar patronen in de beantwoording. Tot slot is een duiding gemaakt van 

overkoepelende patronen.  

Bij de presentatie van de resultaten worden tekstfragmenten gegeven (quotes) die de analyses 

en conclusies illustreren. De resultaten zijn weergegeven als antwoorden op de deelvragen.  

In de analyse was het belangrijk om 'begrippen/uitingen' van de respondenten die verwijzen 

naar de hoofdthema’s (zoals nader uitgewerkt in de codelijst) te herkennen. Dit betekende dat 

in het bijzonder is gekeken naar hoe uitingen konden verwijzen naar de verschillende aspecten 

van het concept zingeving en naar (elementen van) het JD-R-model en het ‘Werk als waarde’ 

model. Met deze duiding werden de interviews gelezen en gecodeerd.   
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4. Resultaten deelvragen  

 

In dit hoofdstuk geef ik de resultaten van mijn empirisch onderzoek weer. De resultaten zijn 

weergegeven als antwoorden op de deelvragen. De onderzoeksvraag luidt: Wat betekent 

aandacht voor zingeving in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen en wat zijn hun 

ervaringen hiermee? Voor de lezer die niet of minder bekend is met het werk van de 

bedrijfsarts, bevat bijlage 1 aanvullende informatie hierover. 

 

4.1 Wat is de visie van bedrijfsartsen op zingeving en de plaats hiervan binnen de zorg 

en specifiek binnen de bedrijfsgezondheidszorg? 

 

4.1.1 Welk belang hechten bedrijfsartsen aan aandacht voor zingeving van patiënten in de 

gezondheidszorg en specifiek in de bedrijfsgezondheidszorg?  

Alle respondenten vinden het belangrijk dat in de gezondheidszorg in het algemeen aandacht 

is voor zingeving van patiënten. Dit koppelen ze vooral aan een integrale of holistische 

opvatting van gezondheid. ‘Holistisch’ houdt voor Anne, Carel, Fenna en Jos in: “naar de 

persoon als geheel kijken en daarin dus alle levensterreinen meenemen” (Fenna). Aandacht 

voor zingeving hoort hier volgens hen ook bij. Deze ‘brede blik’ is volgens de respondenten 

een voorwaarde voor goede zorg. In dit kader verwijzen Anne en Jos expliciet naar de 

opvatting van positieve gezondheid van Huber.  

In de curatieve sector richten zorgverleners zich volgens de respondenten op een deelaspect 

van de ziekte of gezondheid van mensen, maar niet op de mens als totaal. Dit zorgt er volgens 

hen voor dat andere aspecten die ook van belang (kunnen) zijn mogelijk (ten onrechte) niet 

worden geadresseerd. Zowel aandacht voor zingeving als voor werk komen er in de curatieve 

sector volgens de respondenten vaak karig vanaf. Respondenten geven aan dat ingrijpende 

levensgebeurtenissen, zoals het krijgen van een ernstige ziekte, veel teweeg kunnen brengen 

in het leven van mensen. Daphne geeft aan dat in de curatieve sector “veronachtzaamd wordt 

hoe mensen mentaal een en ander verwerken als ze ziektes krijgen”.  

De respondenten vinden het begrijpelijk dat niet alle zorgverleners werkzaam in de curatieve 

sector aandacht aan zingeving besteden. Zij wijten dit naast voornoemd gebrek aan een brede 

blik ook aan tijdgebrek. Daarnaast is het volgens hen ook een kwestie van of een zorgverlener 

affiniteit heeft met het onderwerp en over de benodigde kennis en vaardigheden op dit terrein 

beschikt. Bij de disciplines die zich op psychische en/of psychiatrische problematiek richten, 

ligt het volgens de respondenten het meest voor de hand dat er aandacht voor zingeving is. Zij 

vinden dat in de curatieve sector een huisarts de aangewezen persoon is om aandacht aan 

zingeving te besteden, omdat deze de patiënt gedurende diens hele leven begeleidt en als 

zodanig de meeste binding met de persoon heeft. Huisartsen hebben hiervoor naar hun 

mening over het algemeen wel te weinig tijd. Ingrid was voorheen werkzaam als huisarts en 

geeft aan dat huisartsen veel meer met zingevingsvragen van patiënten in aanraking komen 
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dan bedrijfsartsen. Ze denkt dat “die grote items, dus dood, rouw, heftige ziektes met veel 

impact” daar absoluut de aandacht hebben. Ze denkt wel dat huisartsen wat sneller over de 

wat kleinere dingen, zoals werk, heengaan. Zingevingsvragen met betrekking tot het werk ziet 

ze als “wat kleiner existentiële crisis”. Ze begrijpt wel dat huisartsen daar minder aandacht 

voor hebben. 

 

Aandacht voor zingeving in de bedrijfsgezondheidszorg 

Alle respondenten vinden dat bedrijfsartsen in het contact met patiënten zo nodig aandacht 

aan zingeving moeten besteden. Allen geven aan dit zelf ook te doen. Anne en Fenna geven 

expliciet aan dat een bedrijfsarts, meer of minder bewust, niet anders doet dan aandacht voor 

zingeving hebben. De bedrijfsarts moet zicht hebben op wat een patiënt belangrijk vindt om te 

kunnen bepalen wat een goede begeleiding en/of behandeling voor die patiënt is; het is een 

voorwaarde voor het leveren van goede zorg.  

 

Voor mij betekent [aandacht voor zingeving] dat je ook echt met de kern bezig bent 

van iemand, maar misschien ook van waar het in het leven om draait. (…) Dus het kan 

in allerlei gradaties aan bod komen, maar ik vind het zelf altijd wel een heel essentieel 

stukje, gewoon de basis van alles eigenlijk. (Fenna) 

 

De gerichtheid op duurzame inzetbaarheid is volgens de respondenten direct verbonden met 

zingeving. Werk is volgens Anne, Daphne en Gerda duurzaam als het bij de persoon past, 

zingevend is en hij/zij het lange tijd kan blijven doen. Daarom is het volgens hen goed om te 

weten wat voor patiënten belangrijk is, waar zij energie van krijgen en waar zij betekenis aan 

ontlenen. In dit kader wordt het capability concept door Anne en Gerda expliciet genoemd als 

onderdeel van hun visie op het werk van de bedrijfsarts.  

 

Ik vind ook dat (…) het belangrijk is, dat in het contact met het individu het gaat over 

zingeving. Zit jij waar jij energie krijgt? Zit jij waar jouw talenten gebruikt kunnen 

worden? Heb je het gevoel dat je hier daadwerkelijk inderdaad tachtig jaar in kan 

worden? En dat het je dan nog steeds boeit, en dat het je dan nog steeds leuke dingen 

brengt, en dat je nog steeds een zingevende rol hebt? Word je er blij van? Want 

natuurlijk kun je last hebben van je rug, maar die last van je rug is erger, in mijn 

beleving, als de zingeving ook niet klopt. En de last van de rug is meestal wat minder 

erg als de zingeving wel kloppend is. (Anne) 

 

Er hoeft volgens de respondenten niet bij alle problematiek aandacht voor zingeving te zijn; 

soms is een gezondheidsvraag recht-toe-recht-aan en is het niet van toepassing. Iedere dokter 

moet volgens hen wel beschikken over kennis van zingeving, zodat deze kan worden ingezet 

wanneer nodig. In § 4.1.2 analyseer ik wat bedrijfsartsen onder zingeving verstaan nader. 
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4.1.2 Wat verstaan bedrijfsartsen onder zingeving? 

De meeste respondenten geven aan het lastig te vinden om een beschrijving van zingeving te 

geven. Zo wordt algemeen geantwoord dat het gaat om “dat je leven zin heeft”. Zingeving 

wordt in eerste instantie vooral geassocieerd met: ‘dat wat iemand belangrijk vindt’, werk als 

zingevingsbron, (de invloed van) geloof, en het ervaren van zin. Het nadenken over wat 

zingeving is, wordt door de respondenten sterk verbonden met het nadenken over zingeving in 

relatie tot werk en tot de eigen zingeving in het (werk)leven. Daphne en Jos associëren 

zingeving ook met spiritualiteit, maar hoe beide met elkaar verbonden zijn, vinden ze moeilijk 

te duiden. Als kapstok voor de weergave van de resultaten hanteer ik het onderscheid in de 

volgende zingevingsaspecten: zingevingskader, zingevingsbronnen, zingevingsproces, 

niveaus van zingeving, en zinervaringsaspecten. De respondenten gebruiken bij hun duiding 

van zingeving deze aspecten door elkaar, hierdoor zijn ze niet altijd duidelijk te scheiden.  

 

Zingevingskader: de invloed van levensbeschouwing en culturele achtergrond 

Respondenten verwijzen met de volgende begrippen naar een zingevingskader: 

referentiekader, religie, geloof, levensbeschouwing, cultuur en mensbeeld.  

Acht respondenten verwijzen naar de invloed van religie, geloof of levensbeschouwing op 

iemands ‘zingeving’, op ‘wat iemand belangrijk vindt’. De invloed van iemands culturele 

achtergrond wordt door Anne, Esther en Fenna genoemd. Zij stellen dat de ‘zingeving’ wordt 

ingevuld vanuit de specifieke achtergrond met bijbehorende waarden, normen en gebruiken. 

Esther associeert zingeving in eerste instantie vooral met dit aspect. Tijdens een training 

binnen de arbodienst waar zij destijds werkte, had zingeving vooral betrekking op aandacht 

voor culturele diversiteit en religie.  

De acht respondenten die de rol van geloof noemen, vinden het belangrijk om te weten welk 

geloof iemand aanhangt als dit een belangrijke rol speelt in iemands leven. Zij geven allen aan 

dat het niet vaak ter sprake komt en dat het ook niet vanzelf aan de orde komt. Fenna en 

Ingrid geven aan dat hierbij kan meespelen dat geloof in hun eigen leven geen expliciete rol 

inneemt. Geen enkele respondent geeft zelf expliciet aan gelovig te zijn. Wel geven Daphne, 

Esther en Jos expliciet aan dit niet (meer) te zijn. Daphne geeft expliciet aan niets met religie 

te hebben. Het hangt af van de populatie die de bedrijfsarts bedient hoe vaak de rol van religie 

aan de orde is.  

Jos geeft aan dat hij religie ook als beperkende factor heeft ervaren bij het begeleiden van 

patiënten die werkzaam zijn voor een school in de bible belt: 

 

Al die kerkelijke opvattingen over hoe het leven in elkaar zit en wat wel en niet mag 

en normen en waarden (…) [zijn] vaak behoorlijk beperkend. En soms ook heel 

neurotiserend (…) dat ze er eigenlijk helemaal zelf gek van worden of gestrest van 

worden of schuldgevoelens met zich mee torsen of ik weet niet wat. Dat is niet 

gezond. (Jos) 
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Zingevingsbronnen: werk! 

De respondenten geven aan dat mensen zin ontlenen aan meerdere bronnen, zoals relatie, 

kinderen, familie, geloof, en werk. De nadruk ligt op de laatste twee; geloof is hiervoor bij 

zingevingskader al besproken. 

Werk als zingevingsbron kan volgens de respondenten in de volgende behoeften voorzien: 

zelfontplooiing/-ontwikkeling; iets doen dat bij je past, dat aansluit bij wat voor jou belangrijk 

is en/of waar je goed in bent; verbinding met anderen; het gevoel ertoe te doen voor anderen/ 

de maatschappij; het gevoel nuttig bezig te zijn; structuur; inkomen. Bij de bespreking van 

‘zinervaringsaspecten’ ga ik hier nader op in.  

 

[Werk] heeft zoveel goede dingen in zich. En als je dus werk weet te vinden wat 

zinvol is, waar je het gevoel hebt dat je ertoe doet, dat je iets kan bijdragen, dat 

energie geeft, wat iets is, wat appelleert aan jouw affiniteiten en vaardigheden en wat 

je leuk vindt, ja, dan denk ik, ben je hartstikke goed bezig. Is het zinvol leven in die 

zin. (Daphne) 

 

Heleen en Jos geven expliciet aan dat elke baan zingevend kan zijn; mensen geven zelf 

betekenis aan hun werk(leven). Het is niet aan de bedrijfsarts om daar een eigen 

waardeoordeel aan toe te kennen. Werk is volgens Gerda tegenwoordig “een stuk van je 

identiteit”: “Als je naar een borrel gaat, of naar een verjaardagspartij, het eerste wat iemand 

vraagt is, wat doe je? Niet wie ben je, maar wat doe je.”  

 

Het zingevingsproces 

Geen van de respondenten duidt zingeving expliciet als een proces. Impliciet verwijzen alle 

respondenten met gebruik van de volgende begrippen wel naar een zingevingsproces: 

betekenisgeving; bewustwording; reflectie; prioriteren van wat iemand belangrijk vindt; 

oriëntatie op waarden; herijking; herbezinning; balans van je leven opmaken; evaluatie. 

Samengevat hebben de respondenten het over een proces waarbij je nadenkt over wat voor jou 

belangrijk/betekenisvol is, en op basis daarvan kun je jouw handelen en gemaakte keuzes 

betekenis geven en/of evalueren en eventueel nieuwe keuzes maken en doelen (bij)stellen. 

Iedereen houdt zich er volgens hen in meer of mindere mate mee bezig en op het ene moment 

is dit bewuster en/of actiever dan op het andere moment. Fenna geeft aan dat je je in dit 

proces altijd verhoudt tot anderen, tot de sociale context, en dat het niet los daarvan kan 

worden gezien.  

 

Niveaus van zingeving 

De meeste respondenten maken onderscheid tussen op bewust en onbewust niveau bezig zijn 

met zingeving. Alleen Esther benoemt expliciet een verschil tussen dagelijkse en hogere 

zingeving:  
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Het stukje geloof en het echte ‘waartoe ben ik op aarde’, dat vind ik zeg maar de 

hogere zingeving (…). Ik zit meer op het basale, het functionerende niveau zeg maar, 

het niveau van alledag. (…) Meer gewoon: ‘hoe kan ik de hele dag doen wat ik wil 

doen?’ (Esther) 

 

Zinervaringsaspecten 

Ik heb de door respondenten genoemde zinervaringsaspecten ingedeeld in zes categorieën.  

a. Doelgerichtheid 

Respondenten zien doelgerichtheid als belangrijk aspect. Zo richt het zingevingsproces zich 

volgens hen op wat een individu belangrijk vindt in het (werk)leven en welke doelen hij/zij 

als uitvloeisel daarvan wil nastreven/bereiken. Hierbij hebben de respondenten het zowel over 

concrete doelen, als over doelen in de betekenis van vervullingen. Met betrekking tot het 

laatste noemen Carel, Esther, Gerda en Jos specifiek de gerichtheid op de vraag naar wat het 

doel is van het (eigen) leven. Carel, Gerda en Jos noemen zelfrealisatie in dit kader als 

specifiek doel. Gerda en Jos refereren hierbij aan de invloed van hun christelijke achtergrond 

(resp. katholiek en protestants). Zie ook hieronder bij e. zelfexpressie. 

b. Waardevolheid 

Hierboven zien we dat doelen gebaseerd zijn op wat een individu belangrijk vindt in het 

(werk)leven. Alle respondenten geven aan dat het van belang is te weten wat belangrijk voor 

je is: wat je drijft, wat je waarden zijn, wat bij je past, waar je prioriteiten liggen. Op grond 

daarvan kun je jouw situatie evalueren en eventueel eerder gemaakte keuzes herzien en 

nieuwe keuzes maken. Dit geeft mensen volgens de respondenten een gevoel van controle:  

c. Regie/controle 

Alle respondenten noemen meer of minder expliciet het belang van het hebben en/of 

verkrijgen van regie/controle over (situaties/gebeurtenissen in) het (werk)leven. Dit aspect 

krijgt veel nadruk. Respondenten hebben het meestal over het daadwerkelijk hebben van 

controle, niet over een gevoel van controle. Volgens Esther is controle verbonden met 

zelfvertrouwen; bij een gebrek aan controle neemt het zelfvertrouwen af en vice versa. 

d. Verbondenheid 

Het belang van relaties komt bij alle respondenten meer of minder expliciet aan de orde. Het 

gaat om het hebben/verkrijgen van het gevoel dat je verbonden bent met anderen; met 

vrienden, collega’s, familie/gezin en/of de maatschappij. In dit kader spreken respondenten 

ook over het hebben/verkrijgen van het gevoel dat je ertoe doet, van betekenis bent, voor 

anderen/de maatschappij.  

 

Weet je, voor de een geldt: ‘ik doe iets met mensen en dat geeft me vreugde of zin’. 

En de ander die zegt: ‘ik werk, dus ik draag mijn steentje bij aan de maatschappij’. En 

(…) weer een ander zegt: ‘nou ik werk en ik hoor erbij en ik ben bezig in een 
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maatschappelijke omgeving’, want dat betekent werken vaak wel. (…) Zingeving is 

ook meedoen met andere mensen. (Heleen) 

 

e. Zelfexpressie: je potentieel tot uitdrukking kunnen en mogen brengen 

Respondenten vinden het belangrijk dat mensen, zo nodig middels een ontwikkelingsproces, 

hun capaciteiten tot uitdrukking kunnen en mogen brengen. In verschillende bewoordingen 

wordt dit door de meeste respondenten (Anne, Carel, Daphne, Esther, Gerda en Jos) meer of 

minder expliciet benoemd. De volgende termen worden gebruikt: ontwikkeling, ontplooiing; 

mogelijkheden; vermogen; capabilities; doen wat bij je past. Anne spreekt in dit kader ook 

over ‘jezelf kunnen/mogen zijn’. 

 

Zingeving in de zin […] dat jij kan zijn wie je bent, dat je kan uiten wat je in je hebt. 

Dat je de mogelijkheden die er zijn, dat die je gegeven worden en dat je ze kunt 

benutten. […] Dus dat begint al bij het individu, maar wel binnen de context waarin 

hij ook zit. (Anne) 

 

Carel, Gerda en Jos spreken hier over zelfrealisatie, waarbij Carel en Gerda verwijzen naar de 

piramide van Maslow. Carel en Jos gebruiken hier aanvullend de termen zelfverwezenlijking, 

zelfvervulling, lotsbestemming, lotsbeschikking en “worden wie je bent”, zie ook a. 

doelgerichtheid.  

f. Positieve gevoelens 

Een reeks positieve gevoelens wordt door meerdere respondenten (Anne, Carel, Daphne, 

Fenna, Heleen en Jos) als zinervaring genoemd: gelukkig, blij, tevreden, vrij, plezier, lol, 

genieten, vreugde, energie(vol). Daphne, Esther en Heleen noemen deze expliciet als (een) 

doel in het leven.  

 

4.2 Wanneer is aandacht voor zingeving door bedrijfsartsen aan de orde? 

De respondenten geven aan dat patiënten zingevingsvragen stellen als zij uit evenwicht/balans 

zijn en/of als zij de controle/regie kwijt zijn. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De 

respondenten zien in hun praktijk zingevingsvragen bij de volgende situaties: ingrijpende 

gebeurtenissen (zowel positief als negatief), vooral bij verlieservaringen; somatische 

problemen; overbelasting en psychische problemen; het werk niet (meer) leuk vinden; 

levensfasegebonden crisis. Naast de persoonlijke en werkcontext speelt ook de (veranderende) 

maatschappelijke context hierbij een belangrijke rol. Ook organisaties hebben zingevings-

vragen. Hieronder licht ik de specifieke thema’s nader toe. 

 

4.2.1 Ernstige en/of chronische ziekte van zichzelf of een naaste 

Meerdere respondenten geven aan dat ernstige en/of chronische ziekten een trigger voor 

zingevingsvragen kunnen zijn. (Recidiverende) kanker wordt door meerdere respondenten als 
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voorbeeld genoemd. Gerda geeft als voorbeeld een jongeman met ernstige Parkinson die 

nadacht over hoe hij een einde aan zijn leven kon maken, omdat hij er de zin niet meer van 

inzag. Esther geeft aan dat ze bij een patiënt gewoon heeft gezegd dat er sprake was van een 

‘zingevingscrisis’. De betreffende patiënt heeft een complexe auto-immuunziekte en is in de 

afgelopen twee jaar meerdere malen geopereerd voor diverse problematiek waarbij de artsen 

bij toeval ook een kwaadaardige tumor ontdekten:  

 

En toen was ze het even een beetje kwijt. En toen zat ze bij mij en toen dacht ik: ‘ja, 

medisch gezien gaat het niet eens zo heel slecht. (…) En die mevrouw die was echt 

alle vertrouwen in zichzelf, in haar lichaam kwijt. En die dacht van: ‘nou, ga ik 

überhaupt nog wat kunnen? Wat is dit? (…) Dus ik zeg, volgens mij moet jij met de 

psycholoog aan de slag. Weet je, waartoe? Waarvoor? Waarheen? (Esther) 

 

Daphne en Ingrid zien dat bij bepaalde chronische ziekten vaak ook sprake is van een stukje 

rouw, bijvoorbeeld als mensen afscheid moeten nemen van wat ze konden (van fysieke en/of 

mentale mogelijkheden).  

 

Dus ik heb hier nogal eens ook uitgebreide gesprekken (...), dat ik ook erg inzoom op 

hoe mensen het beleven om die ziekte onder de leden te krijgen en hoe ze omgaan met 

die beperkingen. Want ze gaan een half rouwproces door natuurlijk. Ik zeg altijd je 

moet afscheid nemen van een deeltje gezondheid, wat beperkingen oplegt en daar 

moet je je weer toe verhouden, moet je een nieuwe balans zien te vinden. (Daphne) 

 

4.2.2 Overspanning, burn-out en psychische problemen 

Alle respondenten geven aan dat bij uitstek overspanning, burn-out en psychische problemen 

met zingevingsvragen gepaard gaan. Zij geven aan dat mensen overbelast raken als zij te veel 

willen en geen keuzes kunnen maken, de (werk)omgeving te veel van hen vraagt, en/of als zij 

een karakter hebben dat hen hiervoor gevoelig maakt (bijv. perfectionistisch, altijd doorgaan). 

Jos geeft aan dat uitval bij burn-out hele existentiële vragen triggert. Hij ziet bijna altijd dat na 

een “stevige burn-out”, als stress- en vermoeidheidsklachten wegebben, een persoonlijk 

ontwikkeltraject volgt en vragen overblijven als: “ja, wie ben ik nu eigenlijk, wat is voor mij 

nu echt belangrijk?” Volgens hem is zo’n zingevingsproces vaak nodig om mensen aan te 

zetten tot noodzakelijke verandering. 

 

4.2.3 Het werk niet (meer) leuk vinden 

Bijna alle respondenten geven expliciet aan dat zingevingsvragen een rol spelen als mensen 

hun werk niet (meer) leuk vinden. Volgens Ingrid is het ervaren van een gebrek aan zingeving 

in het werk steeds meer waar mensen tegenaan lopen: 
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Er zijn heel veel mensen bezig met werk, waar zij eigenlijk niks, ja, niet zo veel aan 

vinden. Dus wat ze maar doen omdat ze de opleiding hebben gedaan en omdat ze een 

huis met hypotheek hebben en omdat ze het al zo lang doen. (…) Terwijl ze daarin 

eigenlijk helemaal niet (…) gelukkig zijn. (Ingrid)  

 

Zij is dan ook van mening dat aandacht voor zingeving steeds meer onderdeel van het werk 

van de bedrijfsarts zou moeten zijn. Net zoals bedrijfsartsen andere zaken toetsen, moeten zij 

ook toetsen hoe personen in het werk staan: staan ze er nog achter en vinden ze het leuk? 

Volgens Ingrid maakt het mensen echt ziek als ze het werk niet leuk vinden: “ze worden er 

letterlijk en figuurlijk ziek van en kunnen er op allerlei vlakken niet door functioneren, als ze 

de zingeving in hun werk [missen]”. Daphne noemt in dit kader ook “onder je niveau 

werken”.  

 

4.2.4 Levensfasegebonden crisis 

Anne, Heleen en Ingrid zien ook zingevingsvragen bij bepaalde leeftijdsgroepen of levens-

fases (quarterlife en midlife crisis), waarbij mensen de balans van hun leven opmaken.  

 

Ik kwam heel vaak in de verzuimpraktijk mensen tegen in een bepaalde leeftijd die 

zeiden: 'weet je, ik moet gelukkig zijn'. Dat is al een mooie… 'moet'…, hoezo 'moet'? 

'Want ik ben getrouwd, ik heb kindjes, goed huis, fijne baan, net gepromoveerd, maar 

ik weet niet waarom, maar het voelt niet lekker.' En [mensen] tot hun eigen conclusie 

komen dat ze eigenlijk andere verwachtingen hebben, andere wensen hebben, dat ze in 

een bepaalde groei of rol gekomen zijn, niet zozeer uit eigen wil, maar omdat het 

toeval ze die kant opbracht, of omdat ze moesten om wat voor soort redenen dan ook 

en nu er last van beginnen te krijgen dat ze daar dan wel zitten… (Anne) 

 

4.2.5 De rol van de (veranderende) maatschappelijke en werkcontext 

De (veranderende) maatschappelijke en werkcontext speelt volgens de respondenten ook een 

belangrijke rol bij het oproepen en de aard van zingevingsvragen. Carel en Ingrid benoemen 

deze rol expliciet. Ingrid noemt de volgende aspecten die van invloed zijn: snelle 

samenleving, waan van alledag, hoge eisen (in het werk), alles willen, werk dat zwaarder is 

geworden, en langer moeten doorwerken. Carel noemt de laatste ook, evenals een toegenomen 

behoefte aan zinvol werk. 

Ingrid en Carel zien zingevingsvraagstukken met betrekking tot langer doorwerken als 

belangrijke kwestie op zowel individueel, organisatorisch als op maatschappelijk niveau. 

Vragen zijn: moeten mensen nog doorwerken, willen mensen nog doorwerken, kunnen 

mensen nog doorwerken en zo ja, op welke manier? Dit geldt voor mensen van alle leeftijden.  

De balans tussen werk en privé speelt hierbij een rol, dat ziet Ingrid vooral bij dertigers die 

proberen alle ballen in de lucht te houden:  
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Ik zie vrouwen van dertig die dan nu al opgebrand zijn. En die moeten nog veertig jaar 

werken. Dan denk ik: ‘ja, als je nu al opgebrand in je werk bent, hoe wil je dat gaan 

doen? (…) Ik denk dat mensen te weinig tijd nemen om daar bij stil te staan. (Ingrid) 

 

Ingrid ziet ook ouderen die vastlopen in hun werk, omdat ze langer moeten doorwerken dan 

verwacht en door de verandering van het werk zelf; het is zwaarder geworden en het is 

inhoudelijk veranderd. Zo ziet zij ouderen die door het verhogen van de pensioenleeftijd “nog 

zeven, acht jaar [moeten] terwijl ze nu al op de tenen lopen en het werk niet meer leuk 

vinden”. Ze denkt vooral aan mensen werkzaam in het onderwijs en in de zorg. Zij zijn 

volgens haar in die sector begonnen, omdat ze het omgaan met kinderen/mensen zo leuk 

vinden, en moeten nu een groot deel van hun tijd aan administratieve taken besteden.  

Carel voorspelt dat we “steeds meer aandacht aan zingeving zullen gaan besteden”; hij denkt 

dat deze maatschappelijke verandering al zichtbaar is. Hij ziet dat steeds meer mensen, vooral 

jongeren, een grotere behoefte aan zinvol werk en autonomie hebben.  

 

4.2.6 Zingevingsvragen van organisaties 

Anne, Carel en Jos geven expliciet aan dat ook organisaties zingevingsvragen hebben. 

Organisaties werken, meer of minder bewust, vanuit een bepaalde visie en mensbeeld. Hoe zij 

met hun werknemers omgaan is hier nauw mee verbonden. Dit hoeft niet per se met elkaar in 

overeenstemming te zijn. Voor organisaties kan het vraagstuk volgens Anne bijvoorbeeld 

zijn: “Hoe kan ik een gezonde organisatie zijn?”. Hierbij gaat het volgens haar om een 

organisatie die zinvol bezig is, waarbij mogelijkheden optimaal worden benut. Zowel Carel 

als Anne geven aan dat een werkgever gebaat is bij een medewerker die goed in zijn vel zit, 

die zijn behoeften vervuld kan zien worden bij die werkgever. Als werkenden zich kunnen 

ontwikkelen, mogen zijn wie ze zijn, en mogen doen waar ze goed in zijn, dan geeft dat hen 

energie, zegt Anne. Die energie kan vervolgens worden ingezet om resultaten voor de 

organisatie te bereiken. Werkgever en werknemer(s) kunnen elkaar iets vragen en iets bieden. 

Volgens Carel zou dit een gelijkwaardige relatie moeten zijn. Anne zegt dat het ook gaat om 

de bestaansvragen die een organisatie heeft: “Wat is het bestaansrecht, en daarmee de zin van 

het bestaan, van een organisatie in een grotere maatschappij?”. Volgens haar is imago tegen-

woordig voor organisaties ook heel belangrijk; organisaties zien ook dat ze recht van bestaan 

ontlenen aan hoe ze met hun werknemers omgaan, en aan hoe ze in de maatschappij staan. 

Anne, Carel, Daphne en Jos zien hierin een rol weggelegd voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts 

moet volgens hen oog hebben voor bovengenoemde aspecten en kan op dit terrein een goede 

intermediair voor werkgever en werknemer zijn. Hier ga ik in § 4.3.1 nader op in. 
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4.3 Wat betekent aandacht voor zingeving in contact met patiënten (en hun 

werkgever) door bedrijfsartsen in de praktijk? 

In § 4.3.1 bespreek ik op welke wijze bedrijfsartsen in hun praktijk aandacht schenken aan 

zingeving en in § 4.3.2 of zij op dit gebied samenwerken met en/of verwijzen naar andere 

disciplines. § 4.3.3 gaat over wat het patiënten oplevert als bedrijfsartsen aandacht hebben 

voor zingeving en § 4.3.4 over wat dit bedrijfsartsen zelf oplevert.  

 

4.3.1 Op welke wijze schenken bedrijfsartsen aandacht aan zingeving in contact met 

patiënten (en hun werkgever)? 

De respondenten hebben meerdere voorbeelden gegeven van situaties waarvan zij vinden dat 

ze aandacht aan zingeving hebben besteed; de meeste hiervan hebben betrekking op het 

begeleiden van patiënten met psychische problemen en/of burn-out(klachten). De 

respondenten geven aan dat een groot deel van hun werk uit coaching bestaat. Een 

belangrijke kanttekening is, dat niet altijd duidelijk was of het vertelde (nog) specifiek van 

toepassing was op aandacht voor zingeving, of op coaching in het algemeen. Ik bespreek 

hieronder eerst wat aandacht voor zingeving in de begeleiding van patiënten betekent, en 

daarna wat het betekent in het adviseren van werkgevers.  

 

Begeleiding van patiënten 

De begeleiding van de bedrijfsarts heeft volgens de respondenten tot doel werkenden zoveel 

mogelijk in staat te stellen duurzaam werk te verrichten. Zij stellen hierbij het functioneren 

centraal en niet de ziekte en beperkingen. Begeleiding van de patiënt is gericht op het helpen 

bij het verkrijgen van regie, van controle, waardoor het verstoorde evenwicht wordt hersteld. 

Het gaat om het stimuleren en empoweren van patiënten, om het vergroten/versterken van de 

autonomie of zelfbeschikking. Volgens Jos gaat het om kijken hoe mensen tot hun recht 

kunnen komen.  

De begeleiding start met het in kaart brengen van de (gezondheids)situatie van de patiënt, 

waarbij alle respondenten aandacht hebben voor (het functioneren in) meerdere 

levensdomeinen. Zij kijken naar de persoon, de privésituatie, en de werksituatie; waarbij de 

werk-privébalans ook standaard aan bod komt. De respondenten zien dat gezondheids-

problemen vaak niet zijn te reduceren tot een specifiek (medisch) probleem en meerdere 

levensdomeinen bestrijken. Bij de inventarisatie is specifiek aandacht voor wat voor mensen 

op de verschillende terreinen belangrijk is. Vervolgens focussen de respondenten zich wel 

weer vooral op (zingevings)vragen met betrekking tot het werk. Ook hiervoor geldt dat deze 

doorgaans niet los zijn te zien van de andere levensdomeinen.  

 

De respondenten zien dat patiënten niet altijd verwachten dat de scope van de bedrijfsarts 

breder is dan het werk en de gezondheidsproblemen, dat zij ook informeren naar de privé-

omstandigheden, hobby’s en andere zaken waar patiënten energie van krijgen en/of die ze 
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belangrijk vinden. Patiënten staan hiervoor open als ze merken dat de bedrijfsarts niet primair 

gericht is op hen weer zo snel mogelijk aan het werk krijgen, maar op duurzame 

werkhervatting.  

 

In de praktijk betekent aandacht hebben voor zingeving dat bedrijfsartsen een stukje 

meelopen in het zingevingsproces van de patiënt. Dit zingevingsproces is volgens de 

respondenten onderdeel van een breder ontwikkelingsproces dat patiënten doormaken. Hierbij 

treden zij vooral op als procesbegeleider. Indien mogelijk, passend en gewenst ondersteunen 

zij de patiënt bij dit proces actief door het bieden van coaching. Zij helpen de patiënt te 

analyseren wat er speelt door te helpen bij: zaken op een rijtje zetten, uitzoeken wat voor 

iemand belangrijk is, uitzoeken wat de wensen en mogelijkheden - capabilities - (in werk) 

zijn, het zoeken naar oplossingen, en het maken van keuzes. De respondenten proberen 

patiënten te helpen bij bewustwording (bijv. van waarden, patronen, automatismen), en 

proberen hen andere perspectieven en praktische handvatten aan te reiken. Hierbij maken zij 

gebruik van hun ‘psychologische kennis’ en communicatieve vaardigheden. Op deze manier 

dragen ze volgens hen bij aan iemands ontwikkeling/ontplooiing. 

Daphne geeft aan dat ze altijd probeert een positieve insteek te hanteren. Dat betekent kijken 

naar de mogelijkheden en sterke punten in plaats van naar tekortkomingen; dat is volgens haar 

veel motiverender. In het verlengde hiervan, geeft Esther aan dat zij graag met mensen kijkt 

naar hoe zij zich ondanks hun beperkingen toch gezond kunnen voelen. Gerda zegt dat ze in 

het gesprek met een man die voor de derde keer een recidive kanker heeft, alleen nog maar op 

het niveau van zingeving sprak; over hoe hij de kwaliteit van leven nog kon optimaliseren. In 

haar beleving ziet ze zingeving en kwaliteit van leven als synoniem.  

 

Bea, Daphne en Esther benoemen expliciet de verschillende aspecten van de werkcontext die 

een rol kunnen spelen en verwijzen hierbij naar de vier A’s van de kwaliteit van de arbeid: 

arbeidsinhoud, -voorwaarden, -relaties en -omstandigheden. Goed kunnen werken is een 

wisselwerking tussen werknemer en werkgever en de werkgever heeft een 

verantwoordelijkheid ten aanzien van deze aspecten. Alle respondenten geven aan dat het 

belangrijk is dat het werk aansluit bij wat werkenden nodig hebben om gezond te blijven.  

 

Ik vraag ook, vind je je werk eigenlijk nog wel leuk? (…) Wat zoek jij in je werk? 

Waarom werk je? Vind je dat nog in je werk? Dat zijn hele essentiële vragen voor ons. 

(…) En dat is dan gespecialiseerd in (…) die verschillende onderdelen, kun je er wat 

dieper in gaan. Daar loopt het natuurlijk vaak niet helemaal lekker. Daarom zitten ze 

ook bij de bedrijfsarts. (…) Ik denk dat zeker een vijftig procent van de vragen, 

mensen ook bij ons zitten, omdat het op een van die [aspecten] niet slecht, maar toch 

niet top loopt (…). Dat wij toch nodig zijn om daarin mee te denken. (Esther) 
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Bea en Esther zijn de enige respondenten die expliciet aangeven dat werk niet altijd in alle 

behoeften kan voorzien. Bea stelt dat werk niet altijd leuk kan zijn, en geeft aan dat het dan 

belangrijk is om te erkennen dat er ook andere aspecten zijn die wel worden bevredigd: “En 

dat het een perfect legitieme reden is om te denken: ‘oké, dit is niet zo’n fijne periode, maar 

het betaalt ook mijn rekening’”.  

 

De werk capabilities uit het ‘Werk als waarde’ model bieden in de begeleiding waarbij 

aandacht is voor zingeving in/van werk naast een richtinggevend denkkader, zoals Anne en 

Gerda aangeven, ook praktische handvatten. Gerda geeft aan dat in haar organisatie binnen 

een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) naast de vragenlijsten herstelbehoefte en 

bevlogenheid ook de vragenlijst met de zeven werkwaarden wordt gebruikt. Ze geeft aan dat 

het daaruit snel naar voren komt als mensen uitgeput zijn in hun werk; als ze ondanks een 

enorme toewijding, maar heel weinig capabilities hebben in het werk. Dan gaat ze met hen het 

gesprek aan over wat ze echt willen, over “wat hun zingeving is in het leven”, en of ze dat in 

hun huidige werk(omgeving) kunnen vormgeven of dat ze het beter ergens anders kunnen 

zoeken. Het PMO in deze vorm is onderdeel van de routine van de werkwijze in haar 

organisatie, zowel op individueel als op groepsniveau. Het laatste houdt in dat op 

groepsniveau een terugkoppeling aan de leidinggevende wordt gegeven. Bij de capabilities zie 

je volgens Gerda dan duidelijk waar er een taak is weggelegd voor de werkgever. 

 

Het belang van het verkennen van ‘de vraag achter de vraag’ is bij de meeste respondenten 

impliciet aanwezig. Carel benoemt dit concreet: 

 

[Patiënten] komen dan bijvoorbeeld met rugklachten of overspannenheidsklachten, en 

dan is de primaire vraag: Hoe lang duurt het en wanneer kan ik weer mijn werk 

hervatten? Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. De vraag naar de oorzaak 

waarom iemand is ontspoord, waarom krijgt hij die lichamelijke klachten, of die 

psychische klachten nu, daar zit vaak nog weer een hele andere vraag onder. Iemand 

loopt misschien vast in de balans werk-privé. Of het is levensfaseproblematiek, het 

werk biedt niet meer wat ik zoek, moet ik wat anders? (Carel) 

 

De hiervoor beschreven vorm van begeleiding is sterk cognitief van aard. Eén respondent 

maakt in zijn/haar begeleiding ook wel eens gebruik van beeldende werkvormen.39  

 

In dat creatieve proces heb je een heleboel metaforen eigenlijk die je ook in het werk 

en je privéleven kan gebruiken. (…) Het is een hele mooie manier om je te uiten, daar 

waar het in woorden soms heel moeilijk gaat. En ook om dingen te verwerken 

                                                 
39 Om privacy-redenen vermeld ik niet welke respondent dit betreft. 
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bijvoorbeeld kan het heel goed, maar ook om je eigen karaktereigenschappen tegen te 

komen. (Anoniem) 

 

Voorgaande werkwijzen en aandachtspunten in de begeleiding zijn vooral doel- en 

oplossingsgericht. Anne, Daphne, Fenna en Gerda geven aan dat mensen hun verhaal laten 

doen en daar naar luisteren in zichzelf al van waarde kan zijn voor de patiënt. Anne en 

Gerda gebruiken in dit kader ook de termen ‘er zijn’ en presentie. Gerda verwijst in dit kader 

naar een onderzoek van een professor naar wat buurtpastores doen.40 In reactie op de vraag 

wat hun functie is antwoordden de buurtpastores: ‘er zijn’.  

 

Toen dacht ik: ‘ja, dat is het eigenlijk wel’. Dat was voor mij ook heel erg een 

bevestiging van: ‘oké, misschien moet je daar gewoon genoegen mee nemen. Of (…) 

nee zelfs daar je waarde aan ontlenen.’ (…) Ja, dat je merkt, ‘er zijn’, gewoon 

verhalen aanhoren, niet meteen met een oplossing komen, mensen zelf tot hun 

conclusies laten komen. Dat vind ik ook veel waardevoller hoor, dat is eigenlijk het 

mooiste van het vak. (…) Luisteren. (…) En dat is eigenlijk toch het stukje 

vertrouwdheid van: ‘(…) Ik kan bij haar mijn verhaal kwijt. Soms krijg je ook nog iets 

zinnigs terug’. Ja, ik denk dat daar zit de functie vooral. En daar is heel veel behoefte 

aan. En dat is niet SMART te maken, dat stoort me wezenloos. (Gerda) 

 

De mate waarin bedrijfsartsen patiënten begeleiden bij zingevingsvragen verschilt 

De mate waarin bedrijfsartsen zelf begeleiding bij zingevingsvragen bieden verschilt. Dit 

hangt volgens de respondenten samen met het probleem/de vraag van de patiënt en/of 

werkgever, met de ruimte die het contract met de werkgever hiervoor wel/niet biedt, en met 

hoe de individuele bedrijfsarts zelf in het werk en in het leven staat. Veel van de respondenten 

geven aan zingevingsvragen van patiënten, tot op zekere hoogte, graag zelf met hen te 

bespreken. Omdat ze het leuk vinden, omdat het aansluit bij hun manier van werken, bij hoe 

ze zijn en het belang dat zij er zelf aan hechten, en omdat ze vinden dat ze het goed kunnen. 

Een aantal geeft aan dat het voor hen een levenshouding is.  

 

Voor mij betekent [aandacht voor zingeving] dat je ook echt met de kern bezig bent 

van iemand, maar misschien ook van waar het in het leven om draait. Dus ik duik zelf 

ook graag de diepte in, (…) als persoon, maar ook in mijn werk. (Fenna) 

 

Met het oog op professionaliteit is er ook een grens aan in hoeverre respondenten zelf 

patiënten begeleiden bij zingevingsproblematiek. Hierbij gaat het om het bewaken van de 

eigen taken, bevoegdheden, expertise/scope, en van de mate van betrokkenheid bij (het 

                                                 
40 Het is niet bekend naar welke professor de respondent verwijst.  



 

Zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk 51 

verhaal van) de patiënt. De respondenten verschillen onderling in waar zij op deze gebieden 

de grens trekken. Deze thema’s hebben te maken met zelfzorg en bespreek ik nader in § 4.4.1. 

Ook de mate waarin de patiënt zingevingsproblematiek met de bedrijfsarts wil bespreken, 

bepaalt de grens: “(…) als blijkt dat iemand dat niet prettig vindt en de situatie vereist dan 

niet dat ik daar dan [verder op inga], dan laat ik het ook” (Fenna). 

We zagen in § 4.1 dat alle respondenten het belangrijk vinden dat een bedrijfsarts aandacht 

heeft voor zingeving. Anne, Carel, Daphne, Ingrid en Jos geven nadrukkelijk aan dat niet alle 

bedrijfsartsen hun opvatting over het belang van aandacht voor zingeving delen. Het is 

volgens hen persoonsafhankelijk of en in welke mate bedrijfsartsen zingevingsproblematiek 

herkennen en in welke mate en hoe zij daar aandacht aan besteden. Dit is sterk verbonden met 

de rol-/taakopvatting van de bedrijfsarts.41 Alle respondenten geven aan dat zij in hun werk 

uiteindelijk de werknemer en diens gezondheid vooropstellen, vanuit het idee dat de werk-

gever daar uiteindelijk ook het best mee geholpen is. Zij stellen dat bedrijfsartsen die zich 

bijna uitsluitend met verzuimbegeleiding bezighouden vooral denken in ‘ziek-niet ziek’, en 

niet/minder gericht zijn op duurzaam en gezond terugkeren naar werk. Binnen die opvatting is 

er volgens hen geen ruimte voor aandacht voor zingeving. 

 

Opvallend is, dat alle respondenten aangeven dat een groot deel van hun werk uit coaching 

bestaat.  

 

Persoonlijke communicatie met Carel Hulshof, 31-10-2018 

Ik heb Carel Hulshof, bedrijfsarts en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, 

gevraagd in hoeverre het gebruikelijk is dat bedrijfsartsen coaching tot hun taak rekenen. 

Hulshof geeft aan dat daar geen onderzoek naar is gedaan en er dus geen cijfers over zijn. Hij 

schat dat minder dan de helft van de bedrijfsartsen coaching tot zijn/haar taak rekent. Het kan 

wel tot de taken behoren; zo kan in de begeleiding bij psychische problemen en burn-out - wat 

een groot deel van het bedrijfsartsenwerk uitmaakt - coaching worden ingezet. Bedrijfsartsen 

kunnen dit zelf oppakken of zij kunnen een patiënt hiervoor verwijzen; dit wordt altijd in 

overleg met de patiënt bepaald. De ene bedrijfsarts verwijst eerder door dan de andere. 

Hulshof geeft aan, net zoals de respondenten, dat niet binnen elk ‘model’ of contract 

(evenveel) ruimte is voor de bedrijfsarts om patiënten te coachen. Volgens hem hebben 

bedrijfsartsen die volgens het ‘eigen regie model’ werken geen ruimte voor coaching.  

 

  

                                                 
41 Bedrijfsartsen zijn geen homogene groep en er bestaan verschillende visies op de taak- en rolopvatting van de 

professie. Het strekt te ver om hier in te gaan op de verschillende visies. Zie bijlage 1 voor meer informatie 

hierover. 
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Het adviseren van de werkgever 

Ook in het contact met werkgevers komt zingeving niet vanzelf aan de orde. Op het niveau 

van de organisatie betekent coachen vaak het stimuleren van goed werkgeverschap. Goed 

werk gaat over meer dan dat mensen hun werk goed doen; het gaat om duurzame 

inzetbaarheid en heeft als zodanig van doen met zingeving in/door het werk. Zowel Anne, 

Carel, Daphne, Gerda als Jos refereren hier expliciet aan. Zij proberen werkgevers te 

verleiden om op een brede manier naar hun werknemers te kijken. Dit doen ze door hen uitleg 

te geven over de vaak multidimensionale totstandkoming van problemen, waarbij zij proberen 

hen daarin mee te nemen. Zo proberen Jos en Daphne werkgevers te coachen in de rol die zij 

kunnen vervullen door vanuit een positief mensbeeld met mensen in gesprek te zijn. Daphne 

stimuleert leidinggevenden open en onbevooroordeeld met werknemers in gesprek te gaan en 

daarbij ook oog te hebben voor belastende zaken buiten het werk. De werkgever kan een 

werknemer daarbij helpen. Jos stimuleert leidinggevenden aan de ene kant werknemers 

duidelijkheid te geven over de doelen van de organisatie, en aan de andere kant ook te onder-

zoeken hoe mensen zich tot de doelen in/van het werk verhouden, daarbij stil te staan en daar 

afspraken over te maken als het werk (mede) heeft geleid tot uitval. Het gaat om het aanspre-

ken van werkgevers op hun verantwoordelijkheid en hen uitnodigen tot het nemen hiervan. 

Jos gelooft “dat dat heel erg bijdraagt aan verbonden en gelukkiger en (…) ‘bevlogen’ 

medewerkers”. Zowel Anne als Jos gaan met een werkgever op managementniveau ook graag 

het gesprek aan over de waarden die voor de organisatie belangrijk zijn. Anne geeft aan dat 

“een belangrijk uitgangspunt van de capability benadering is dat werk zinvol moet zijn voor 

werkgever en werknemer”. Jos streeft ernaar gezamenlijk de visie van de organisatie te 

verbinden met de ontwikkeling van mensen om op die manier naar een “waardegedreven 

bedrijf” te streven. Dit lukt volgens hem slechts met een aantal, vaak grotere, organisaties en 

vraagt vaak een jarenlange verbinding met een bedrijf en met de mensen die daar werken.  

 

4.3.2 Werken bedrijfsartsen samen met en/of verwijzen ze naar andere disciplines voor 

begeleiding bij zingevingsvragen?  

We hebben hiervoor gezien dat veel van de respondenten aangeven graag zelf, tot op zekere 

hoogte, de zingevingsvragen van patiënten te adresseren. De mate waarin de respondenten 

specifiek voor begeleiding bij zingevingsvragen doorverwijzen verschilt dan ook. Meerdere 

respondenten geven aan hiervoor wel te verwijzen naar andere disciplines. Daphne wijst erop 

dat dit ook afhangt van wat hierover in het contract met de betreffende werkgever is 

afgesproken; als de gecontracteerde begeleiding door de bedrijfsarts alleen betrekking heeft 

op verzuim en geen ruimte biedt voor coaching, dan verwijst ze voor het laatste door. Bij 

sommige bedrijven kan ze wel coachend bezig zijn.  

Respondenten geven aan dat het gebruikelijk is dat zij samen met de patiënt onderzoeken of 

deze voldoende steun in zijn/haar omgeving heeft en of er behoefte is aan meer/andere steun, 

bijvoorbeeld door de huisarts, de POH-GGZ, een psycholoog of een coach. De respondenten 
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verwijzen patiënten met zingevingsproblematiek vooral naar (arbeids)psychologen en in iets 

mindere mate naar bedrijfsmaatschappelijk werkers. Anne, Fenna, Daphne, Heleen en Jos  

geven aan ook naar coaches te verwijzen. Anne, Carel, Daphne, Heleen en Jos geven expliciet 

aan dat ze patiënten in het geval van zingevingsproblematiek niet naar ‘zomaar iemand’ 

doorverwijzen; liefst kennen zij de persoon waar zij naar verwijzen en diens werkwijze goed. 

Ze willen erop kunnen vertrouwen dat diegene de patiënt goed begeleidt. Vier van hen geven 

aan dat zij een netwerk hebben van vaste personen waar ze naar verwijzen. De achtergrond 

van de coaches is meestal niet nader gespecificeerd. De keuze hangt ook af van wat de patiënt 

wil. Jos geeft aan dat de coaches waar hij naar verwijst verschillende achtergronden hebben. 

Veel van hen hebben zelf een behoorlijke crisis doorgemaakt en daar veel over geleerd en 

gelezen. Hij geeft aan dat zij “op een hele verbindende manier met mensen echt tot de kern 

van problematiek doordringen”. Volgens hem blijkt dat “altijd weer heel erg bepalend te zijn 

voor de grotere vragen”.  

Als tijdens het gesprek blijkt dat patiënten steun halen uit hun religie, adviseren Bea, Fenna 

en Gerda ook wel contact op te nemen met de dominee of pastoor. Anne en Gerda geven aan 

dat ze ook wel verwijzen naar personen die patiënten zelf hebben genoemd, mensen die voor 

hen belangrijk zijn. Dat is dan niet officieel verwijzen in het kader van de zorg. Ingrid heeft 

een patiënt eens naar een rouwtherapeut verwezen, en ook een keer naar Ciran, een 

revalidatie-instelling die een soort zingevingsweekend in een klooster aanbood.42 

Vier van de tien respondenten (Carel, Fenna, Gerda en Ingrid) heb ik gevraagd of ze bekend 

zijn met de geestelijk verzorger en wat die kan betekenen bij het begeleiden van mensen met 

zingevingsvragen.43 Gerda en Ingrid associëren deze in eerste instantie met het geloof; ze 

denken dat dit voor de meeste mensen geldt. De ongebonden of humanistisch geestelijk 

verzorger is alleen bekend bij Gerda. Geen van de vier respondenten heeft ooit verwezen naar 

een geestelijk verzorger; omdat zij er geen kennen en vanwege onbekendheid met wat zij op 

dit terrein te bieden hebben. Ze geven aan de mogelijkheid wel interessant te vinden. Fenna 

werkt in een zorginstelling waar tevens geestelijk verzorgers werkzaam zijn. Zij verwijst 

cliënten niet naar hen. Geestelijk verzorgers staan ook wat verder van haar af dan 

bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk. Ze denkt dat de medewerkers die die behoefte 

hebben zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger. Ze neemt zich voor verwijzing 

naar een geestelijk verzorger in de toekomst ter overweging mee te nemen, omdat ze deze 

“gewoon in huis hebben”. Ingrid gaat naar aanleiding van de vraag onderzoeken of er in haar 

omgeving geestelijk verzorgers gevestigd zijn en wat ze te bieden hebben, omdat zij 

                                                 
42 Ciran was een revalidatie-instelling die een innovatieve revalidatiemethode voor patiënten met chronische pijn 

en vermoeidheid ontwikkelde, waarbij fysieke en geestelijke behandelingen samengaan. In januari 2018 is Ciran 

failliet verklaard.  

43 Deze vraag maakte geen onderdeel uit van de topiclijst, maar paste in het gesprek. Er is dus geen informatie 

over wat de andere respondenten hiervan vinden. 
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misschien net dat stuk bieden dat ze bij psychologen soms mist. Zij geeft aan wel eens 

teleurgesteld te zijn in de door psychologen geboden therapie. Psychologen zijn volgens haar 

vaak gehouden aan het “standaard verhaaltje van cognitieve gedragstherapie en dergelijke”; 

dit bedoelt ze niet als veroordeling. Soms zou ze wel willen “dat iemand daar met een heel 

andere blik naar kijkt, (…) zonder die kaders”. Heleen wijst er ook op dat een psycholoog 

zich niet vanzelfsprekend met existentiële problematiek bezighoudt; dit is in haar ogen soms 

ook “wat lastiger”. Carel zou zeker verwijzen naar de ongebonden geestelijk verzorger of 

‘filosofisch consulent’. Naar de laatste heeft hij een enkele keer verwezen, maar het liefst 

biedt hij zelf begeleiding bij zingevingsvragen. Hij denkt over het volgen van scholing in die 

richting. 

 

4.3.3 Wat levert het patiënten op als bedrijfsartsen naar hun idee aandacht voor zingeving 

hebben? 

We zagen dat aandacht hebben voor zingeving volgens de respondenten vooral betekent 

aandacht hebben voor wat een patiënt belangrijk vindt, binnen alle levensdomeinen. 

Respondenten geven aan dat patiënten hun brede blik over het algemeen waarderen; ze vinden 

het prettig dat ze met de bedrijfsarts ook niet direct werkgerelateerde zaken kunnen 

bespreken. Soms kan het ook confronterend zijn, maar patiënten begrijpen het belang ervan 

en waarderen de aandacht voor hen als persoon: zij voelen zich gezien en gehoord. Het gaat 

volgens Carel ook om erkenning. Ook als de bedrijfsarts niet de aangewezen persoon is om 

dieper op eventuele zingevingsvragen in te gaan, vinden patiënten het volgens Fenna prettig 

als het in ieder geval benoemd is.  

 

Ik krijg dat vaak spontaan te horen, dat mensen weleens zeggen van ik voel me echt 

gehoord. (…) Dus ik denk dat mensen het waarderen, dat het ook onderdeel is van dat 

je je echt als mens, niet alleen als werknemer maar ook als mens, gezien en gehoord 

voelt. (…) Uiteindelijk weten mensen het ook vaak wel van ja, maar dat kan jij als 

bedrijfsarts, daar kan jij ook niks aan doen of daar kan jij niks mee. Maar dan vinden 

ze het toch prettig dat ze gehoord zijn of dat ze hun verhaal hebben kunnen doen, dus 

dat is dan denk ik toch ook al gewoon de waarde ervan (…). (Fenna) 

 

Niet alle patiënten zitten erop te wachten om zingevingsvragen met hun bedrijfsarts te 

bespreken, en dat is ook goed. 

In coaching waarbij zingeving een belangrijke rol speelt, vindt er vaak een (her)oriëntatie op 

waarden en gemaakte en te maken keuzes plaats. De focus ligt hierbij op het werk, maar werk 

is niet los te zien van de persoon en de context. De uitkomst van een dergelijk begeleidings-

traject kan zijn dat mensen meer zelfinzicht hebben gekregen, (weer) weten wat voor hen echt 

belangrijk is, handvatten hebben gekregen om dingen anders te zien en/of te doen en (weer) 

(een gevoel van) controle hebben. De respondenten zien dit effect bij patiënten, bijvoorbeeld 
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door een toename in energie, daadkracht en/of zelfvertrouwen, en een afname van de (vaak 

psychische) problemen. Fenna geeft aan dat patiënten vaak concreet kunnen benoemen wat 

het herstelproces ze in positieve zin heeft opgebracht. 

Daarnaast horen de respondenten ook terug van patiënten dat zij de begeleiding waarderen in 

de bedankjes die worden uitgesproken. Meerdere respondenten hebben teruggekregen dat een 

gesprek of een specifiek advies mensen heeft geholpen. 

 

4.3.4 Wat levert het bedrijfsartsen op als zij naar hun idee aandacht voor zingeving van 

patiënten hebben? 

De tijd nemen voor patiënten, maatwerk leveren, een integrale kijk hanteren, aandacht hebben 

voor wat patiënten belangrijk vinden en op die manier echt iets willen betekenen voor anderen 

is voor de respondenten onlosmakelijk verbonden met een zinvolle invulling van hun functie 

en hun eigen zingeving. De meeste respondenten geven aan dat het past bij hoe ze in het leven 

staan; in hun eigen leven hebben ze ook aandacht voor zingeving, zowel privé als in het werk.  

De respondenten ervaren de begeleidingstrajecten waarin ze een tijdje mee kunnen lopen met 

mensen en waarin ze aandacht aan zingeving besteden als heel bevredigend. Ingrid geeft aan 

dat het voor haar armoede zou zijn als ze niet dat stukje zou kunnen meelopen. Meerdere 

respondenten geven specifiek aan dat ze dit soort (coachings)gesprekken (een van) de leukste 

en meest zingevende aspecten van hun werk vinden. Ze vinden het leuk om op deze manier bij 

te dragen aan het beter functioneren en/of empoweren van mensen. Tevens vinden ze het 

boeiend om het ontwikkelingsproces van mensen te volgen en daaraan te mogen bijdragen.  

 

Het streven naar verbetering, groei, (…) zie ik als een vorm van zingeving. En daar 

waar ik nog kan bijdragen aan ontwikkeling van andere mensen, bereiken van doelen 

(…), draagt dat voor mij weer bij aan mijn gevoel van zingeving. En vandaar dat ik 

het werk wat wij doen als bedrijfsarts ook heel zinvol werk vind. (Jos) 

 

Respondenten benoemen de gesprekken waarin ze naar hun idee aandacht aan zingeving 

besteden als leuke, ongelooflijke en/of mooie gesprekken. De gesprekken kunnen heel 

inspannend zijn, maar dit hoeft niet. Fenna en Gerda geven aan dankbaar te zijn dat mensen 

hen zo veel toevertrouwen. Een ander aspect waar de respondenten zin aan ontlenen is de 

ervaren verbinding met anderen en het ‘echt contact hebben’ met een patiënt.  

Respondenten worden er ook blij van/vinden het leuk als ze merken dat patiënten iets aan hun 

begeleiding hebben gehad, als ze het gevoel hebben dat ze als bedrijfsarts echt iets toevoegen, 

van betekenis zijn voor anderen. Dat maakt voor hen het werk zinvol; het geeft hen 

tevredenheid, plezier, voldoening en energie. Jos geeft aan dat “iets betekenen voor anderen” 

onderdeel is van zijn zelfverwezenlijking. Gerda noemt ook specifiek “het stukje ‘er zijn’ 

voor de mensen” als belangrijk aspect van het werk wat haar voldoening geeft en waar ze zin 

aan ontleent. 
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Heleen geeft aan dat ze veel heeft geleerd van gesprekken met patiënten. Ze reiken haar ook 

andere perspectieven aan. Het heeft ervoor gezorgd dat ze (nog) beter is gaan luisteren naar 

mensen: “Het heeft mij een heleboel wijsheid gebracht ja, ik ben er een rijker mens van 

geworden (…)”. 

Ook het gesprek met de organisatie geeft de respondenten voldoening, bijvoorbeeld als ze erin 

slagen samen met werkgever en werknemer een gulden middenweg voor beiden te vinden 

waarin beiden tot hun recht komen (Daphne, Esther). Of als ze het in organisaties kunnen 

hebben over wat voor de organisatie belangrijke waarden zijn en hoe deze kunnen worden 

verbonden met de ontwikkeling van werknemers (Anne, Jos).  

 

4.4 Welke eisen stelt het aandacht schenken aan zingeving van patiënten aan de 

professionaliteit van bedrijfsartsen?  

Ik heb de respondenten gevraagd over welke houding, kennis, vaardigheden en 

randvoorwaarden een bedrijfsarts moet beschikken om aandacht aan zingeving van patiënten 

te kunnen besteden. Het was niet altijd duidelijk of het antwoord op de vraag nog specifiek 

ging over aandacht voor zingeving of meer over coaching in het algemeen.44 Respondenten 

benoemden in eerste instantie vooral de attitude en vaardigheden die zij nodig achten om 

aandacht aan zingeving te kunnen besteden. Specifieke kennis leek lastiger te benoemen. Op 

basis van attitude, vaardigheden en praktijkvoorbeelden kwamen respondenten toch tot het 

identificeren van benodigde specifieke kennis. 

In § 4.4.1 bespreek ik over welke attitude, kennis en vaardigheden bedrijfsartsen volgens de 

respondenten dienen te beschikken om zingevingsvragen van patiënten voldoende te kunnen 

herkennen en adresseren en in § 4.4.2 beschrijf ik of zij hierover denken te beschikken.  

§ 4.4.3 beslaat de door de respondenten genoemde benodigde (organisatorische) 

randvoorwaarden.  

 

4.4.1 Over welke attitude, kennis en vaardigheden dienen bedrijfsartsen te beschikken om 

zingevingsvragen van patiënten voldoende te kunnen herkennen en adresseren? 

Ik onderscheid de volgende aspecten: attitude en referentiekader, vaardigheden, zelfzorg, 

kennis, en aandacht voor zingeving in de opleiding. Er is enige overlap tussen de 

verschillende aspecten. 

 

Attitude en referentiekader van de bedrijfsarts  

De respondenten geven aan dat de volgende zaken belangrijk zijn: de patiënt respectvol 

benaderen vanuit een open, onbevooroordeelde houding; belangstellend zijn; empathie tonen; 

oog hebben voor verschillen en voor gehanteerde referentiekader(s). Anne en Gerda noemen 

                                                 
44 Zie ook § 4.3 Wat betekent aandacht voor zingeving in contact met patiënten (en hun werkgever) door 

bedrijfsartsen in de praktijk? 
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tevens een houding van nieuwsgierigheid/verwondering, en Gerda en Fenna noemen 

gelijkwaardigheid. Esther noemt lef om “de essentiële vragen” te durven stellen. Anne geeft 

aan dat je ook moet beschikken over “een bepaalde gevoeligheid om signalen op te pakken”, 

zonder ze direct te hoeven duiden. Daphne, Fenna en Gerda noemen de waarde van luisteren 

in zichzelf. Anne en Gerda noemen specfiek de waarde van ‘er-zijn’, van presentie. Jos en 

Heleen noemen expliciet het belang van ‘jezelf zijn’ als voorwaarde voor het opbouwen van 

een vertrouwensrelatie met de patiënt. Fenna geeft aan met patiënten ook ervaringen uit haar 

eigen leven te delen als zij dit functioneel acht. Ze geeft aan dat je hierin wel moet blijven 

oppassen; of het past bij de rol die je hebt, bij de situatie of bij het tijdstip. Jezelf inzetten 

vereist zelfkennis en zelfreflectie; meerdere respondenten onderschrijven het belang hiervan. 

Jos stelt dat het “donders lastig” is om anderen te coachen als je de verbinding met jezelf nog 

niet hebt gemaakt. 

 

Ik denk dat de enige goede manier is, het gelijkwaardig gesprek en inderdaad het 

volstrekt niet oordelende. Echt mensen de ruimte geven om hun verhaal, maar ook hun 

percepties, hun waarden neer te leggen en daar niet sturend of corrigerend (…) in te 

zijn. En eigenlijk inderdaad alleen maar een verwonderde houding daarin te hebben. 

(…) Dus gewoon echt luisteren en beseffen van, ieder mens is uniek en daarin is hun 

werkelijkheid de werkelijkheid op dat moment voor die persoon. (Gerda) 

 

Vaardigheden 

Alle respondenten noemen de gerichtheid op het helpen bij het behouden of zo nodig 

vergroten van de regie van de patiënt door te analyseren wat er speelt. Communicatieve 

vaardigheden worden in dit kader het meest genoemd door de respondenten. Specifiek 

noemen zij: luisteren zonder oordeel, (open) vragen stellen, samenvatten, prikkelen, 

confronteren (bijv. door tegenstrijdigheden te benoemen), spiegelen, aansluiten, doorvragen, 

uitleggen/informeren, en verschillende niveaus van communicatie herkennen en inzetten. 

Hierbij letten ze ook op de non-verbale communicatie. Van belang is betekenissen niet voor 

de ander in te vullen. Carel noemt expliciet het “verkennen van de vraag achter de vraag”; bij 

de meeste andere respondenten is dit impliciet ook aanwezig. Anne, Fenna en Gerda noemen 

het herkennen van signalen van zingevingsvragen. Met het oog op vereiste zelfkennis noemen 

een aantal respondenten ook het belang van reflectievaardigheden. 

 

Zelfzorg door de bedrijfsarts  

In § 4.2.2 is reeds benoemd dat de respondenten in het kader van zelfzorg een grens in acht 

(willen) nemen bij het adresseren van zingevingsvragen van patiënten ten aanzien van het 

bewaken van de volgende zaken: de eigen taken, bevoegdheden, expertise/scope, en van de 

mate van betrokkenheid bij (het verhaal van) de patiënt. Zo geeft Gerda aan dat ze voor 

zingevingsvragen liever niet verwijst, maar dat ze wel weet dat ze haar grenzen in de gaten 
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moet houden. “Ik denk dat ik meer degene ben die wat opent en dan op een gegeven moment 

zeg: ‘oké, tot hier ga ik’”. Dan verwijst ze door naar een psycholoog “voor het stukje gedegen 

gespreksvoering dat ik niet in mijn bagage heb zitten”. Fenna geeft expliciet aan dat het 

belangrijk is om te weten waar de rol en expertise van de bedrijfsarts met betrekking tot het 

adresseren van zingevingsvragen ophoudt. Het is volgens haar van belang dat bedrijfsartsen 

het gesprek kunnen afbakenen. Als voorbeeld noemt zij een vrouw die door de onverwachte 

zelfmoord van haar man met existentiële vragen zit. Zo vroeg de vrouw zich af of het leven 

voor haar nu nog de moeite waard is. Uiteindelijk moest Fenna het gesprek dan ook weer 

herleiden tot “nou, wij zitten hier nu vandaag om het ook over je werkhervatting te hebben”.  

Met het oog op zelfbescherming moeten bedrijfsartsen in een dergelijke situatie ook bedenken 

hoever zij kunnen gaan in het bespreken van zingevingsproblematiek, omdat het heftig kan 

zijn. Anne, Bea, Daphne, Fenna en Gerda noemen in dit kader het zoeken naar en bewaken 

van de balans tussen afstand en nabijheid. Patiënten maken soms hele nare dingen mee. 

Empathie hiervoor tonen is volgens hen belangrijk, maar met het oog op zelfzorg zit hier een 

grens aan; de zorgverlener moet dingen ook weer kunnen loslaten.  

 

Het is soms ook echt lastig, ook voor mij, echt lastig, dat dit echt heel heftig is en dat 

ik ook echt even moet bedenken van goh, wat is mijn rol, hoever kan ik gaan, hoever 

moet ik gaan, waar mag ik ook mezelf beschermen, want ik kan natuurlijk ook niet het 

leed van alle anderen op me nemen. (Fenna) 

 

Gerda geeft aan dat ze het soms wel zwaar vindt: “Ik vind dat ik een emotioneel zware baan 

heb. Ik neem ook vaak dingen mee naar huis. Daar heb ik echt wel regelmatig last van. Nou 

ja, omdat ik wel heel ver ga en soms waarschijnlijk te ver hoor.” 

Anne en Gerda geven aan dat zij supervisie in deze belangrijk vinden. Gerda heeft vier keer 

per jaar een gesprek met een supervisor waar ze “even zelf stoom kan afblazen”. Het helpt 

haar om te relativeren: “anders zou ik het [werk] nog pittiger vinden”.  

De respondenten geven aan niet per se behoefte te hebben aan ondersteuning bij 

zingevingsproblemen van patiënten. Ze vinden het allemaal wel belangrijk om moeilijke 

casuïstiek te kunnen bespreken met collega’s; dit hoeven niet per se bedrijfsartsen te zijn. Zo 

geeft Fenna aan dat zij dit soort zaken graag bespreekt met een arbeidsdeskundige met wie zij 

op dit niveau een goede klik heeft. De intervisie biedt bedrijfsartsen andere perspectieven.  

 

Kennis 

Daphne, Esther, Fenna, Gerda, Ingrid en Jos geven aan dat kennis van religies en andere 

culturen nodig is. Alle respondenten geven aan, vanuit het (holistische) standpunt dat de mens 

in zijn geheel moet worden bezien, dat ‘kennis van de mens in de breedte’ van belang is. 

Specifiek worden genoemd: kennis van de ontwikkelingspsychologie (Carel, Daphne, Jos), 

van de invloed van de leefwereld, en van zingeving (Carel). Dit is volgens de respondenten 
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ook in het belang van zelfkennis. De respondenten noemen meerdere vakgebieden die in dit 

kader waardevolle input kunnen bieden: ethiek (Heleen), filosofie (Carel, Esther), en 

aanvullend noemt Esther bestuurskunde, antropologie en humanistiek. Jos geeft aan dat je 

specifieke kennis nodig hebt als een soort denkkader: “Je moet weten in welk denkraam je 

sommige problemen moet gaan duiden”. 

Respondenten geven ook aan dat een zekere mate van levenservaring, ervaringskennis van 

belang is om aandacht te kunnen besteden aan zingeving. Naarmate ze meer ervaring hebben 

(zowel in het leven als in het werk), is volgens hen hun bekwaamheid in het herkennen en 

adresseren van zingevingsvragen toegenomen. Volgens Heleen leer je veel van gesprekken 

met anderen. Fenna en Jos verwijzen expliciet naar hun eigen ervaring met 

gezondheidsproblemen die voor hen heel leerzaam is geweest. Jos merkte hoe dit hem 

aanzette tot een (her)oriëntatie op - en vooral een bekrachtiging was van - wat voor hem 

belangrijk is in het leven en in het werk.  

 

Aandacht voor zingeving in de opleiding 

De meeste respondenten geven aan dat er in de opleiding tot bedrijfsarts geen aandacht aan 

zingeving wordt besteed; althans, niet in de tijd dat zij de opleiding hebben gevolgd. Carel 

geeft aan dat er in het huidige curriculum meer aandacht voor is, dat wil zeggen voor kennis 

van de mens in de breedte. Fenna vindt dat in haar opleiding wel aandacht aan zingeving werd 

besteed, in de zin dat een holistische opvatting het uitgangspunt was. Bea geeft aan dat er 

destijds in haar opleiding aandacht was voor de balans tussen afstand en betrokkenheid en 

reflectie daarop. Alle respondenten vinden het belangrijk dat aandacht voor zingeving in de 

opleiding tot bedrijfsarts wel aan bod komt. Carel vindt dat dit een verplicht onderdeel van 

zowel de basisopleiding tot arts als de vervolgopleiding tot bedrijfsarts zou moeten zijn. Het 

is volgens hem vooral van belang voor de bedrijfsartsenopleiding, omdat de bedrijfsarts de 

mens in zijn omgeving moet herstellen. Dat vraagt volgens hem om een duidelijke mensvisie 

en bewustzijn van het eigen mensbeeld en mogelijke andere mensbeelden, zodat je op de 

ander kunt afstemmen. De scholing moet volgens Carel dan wel worden toegesneden op de 

dagelijkse praktijk. Esther geeft ook aan dat de opleiding geneeskunde in dit opzicht beperkt 

is. Ze voegt daaraan toe dat het ook een kwestie van keuzes is; deze kennis kan ook na het 

afstuderen worden verkregen, bijvoorbeeld door een verplichte bijscholing.  

 

Bedrijfsartsen moeten ook in staat zijn om de juiste (organisatorische) randvoorwaarden te 

creëren. Deze worden beschreven in § 4.2.3. 
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4.4.2 In hoeverre denken bedrijfsartsen over de vereiste attitude, kennis en vaardigheden 

om aandacht aan zingeving van patiënten te kunnen besteden te beschikken? 

Geen van de respondenten geeft expliciet aan niet over de in zijn/haar ogen benodigde 

attitude, kennis en vaardigheden om aandacht aan zingeving te kunnen besteden te beschik-

ken. De meeste respondenten geven aan dat hier specifieke attitude, kennis en vaardigheden 

voor nodig zijn. Alleen Esther en Ingrid geven expliciet aan dat aandacht voor zingeving 

naast de ‘normale’ communicatieve vaardigheden geen extra kennis en vaardigheden vereist; 

hoewel zij ook niet denken dat ‘iedereen’ het kan. Zo zegt Esther: “Als je open vragen stelt, 

hoef je helemaal geen inhoudelijke kennis te hebben. (…) Ja, om iemand te vragen naar 

zingeving, moet je daar kennis voor hebben van tevoren? Is toch gewoon luisteren?” Beiden 

gaven echter ook aan dat kennis van religies en andere culturen nodig is. 

 

4.4.3 Welke (organisatorische) randvoorwaarden zijn nodig opdat bedrijfsartsen aandacht 

aan zingeving kunnen besteden (in contact met patiënten en hun werkgever) en 

voelen zij zich hierin voldoende gefaciliteerd? 

Naast de specifieke attitude, kennis en vaardigheden, zijn ook bepaalde (organisatorische) 

randvoorwaarden nodig om in het contact met de patiënt aandacht aan zingeving te kunnen 

besteden. Dit zijn: voldoende tijd, een vertrouwensrelatie met de patiënt, veiligheid/rust, de 

ruimte en het vertrouwen van de werkgever van de patiënt, en een organisatie/arbodienst die 

de bedrijfsarts hierin faciliteert. Deze licht ik hieronder nader toe. 

 

Voldoende tijd 

De bedrijfsarts moet nu en dan echt de tijd kunnen nemen voor de patiënt. Er moet dus 

voldoende tijd zijn voor een consult. Alle respondenten geven aan dat een eerste consult van 

drie kwartier nodig is om de problematiek op alle factoren goed in kaart te kunnen brengen en 

daarbij aandacht te kunnen besteden aan zingeving. Voor vervolgconsulten volstaat hiervoor 

een halfuur. Heleen en Ingrid voelen zich hierin binnen hun externe arbodienst voldoende 

gefaciliteerd. Zowel Fenna (interne arbodienst) als Jos (externe arbodienst) hebben voor een 

(eerste) consult een halfuur. Zij nemen/krijgen de vrijheid om soepel met hun tijd om te gaan; 

als ze maar voldoende patiënten zien. Dat betekent dat ze soms langer de tijd nemen voor een 

consult. Fenna geeft aan dat ze zo tijd bespaart op vervolgconsulten. Meerdere respondenten 

noemen dit als werkwijze om zo efficiënt mogelijk met de gegeven tijd om te gaan en 

hierbinnen toch voldoende ruimte voor patiënten te creëren. Voor Jos is een gevolg van deze 

keuze dat hij regelmatig de administratie in zijn eigen tijd afhandelt.  

 

Een vertrouwensrelatie met de patiënt 

Een vertrouwensrelatie met de patiënt is volgens alle respondenten een voorwaarde om het 

met de patiënt over zingeving te kunnen hebben. Dat betekent dat bedrijfsartsen patiënten op 

hun gemak moeten kunnen stellen. Hierbij is de eerder geschetste attitude van belang. 
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Daarnaast is het volgens de respondenten van belang dat bedrijfsartsen duidelijk uitleggen wat 

hun rol en werkwijze is, waarom ze persoonlijke vragen (met betrekking tot zingeving) 

stellen, en wat ze met die informatie doen. Patiënten verwachten namelijk niet altijd dat de 

bedrijfsarts persoonlijke vragen stelt. Volgens Fenna vinden sommige mensen het bedreigend 

en niet bij een bedrijfsarts passen: “Ga ik toch niet allemaal aan jou vertellen, jij wilt me 

alleen maar aan het werk hebben”. In dit kader ziet Heleen integriteit als belangrijke 

“competentie” voor alle zorgverleners en zeker ook voor bedrijfsartsen. De respondenten 

noemen onafhankelijkheid/onpartijdigheid als belangrijke randvoorwaarde voor de 

vertrouwensrelatie met de patiënt.45 Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de 

bedrijfsarts onafhankelijk, onpartijdig is. Ze moeten volgens Jos vertrouwen hebben in de 

bedoelingen van de bedrijfsarts. Hij spreekt liever over onpartijdigheid dan over 

onafhankelijkheid: “[I]k ben onpartijdig in die zin dat voor mij het belang van de een 

tegenover de ander niet zwaarder weegt”. Esther spreekt liever over onafhankelijkheid. Dat 

betekent voor haar “dat je gaat voor de oplossing waar iedereen blij mee is”. Ze geeft aan dat 

het uiteindelijk dan toch vaak in de oplossing voor de werknemer zit, “want daar heeft de 

werkgever ook het meeste aan; die werknemer moet weer functioneren”. Jos geeft aan dat 

voor vertrouwen in de onpartijdigheid van de bedrijfsarts geen ruimte is bij werkgevers die 

repressie als de beste manier van verzuimbegeleiding zien. “Als maar enigszins het gevoel 

van controle voorop staat, dan zal je nooit komen tot de verbinding die nodig is om tot dit 

soort verdiepingen door te dringen. Er moet echt vertrouwen zijn.”  

 

Veiligheid/rust 

In aansluiting op bovengenoemde zaken moet de bedrijfsarts volgens de respondenten de 

patiënt een veilige ruimte bieden; letterlijk en figuurlijk. Volgens de respondenten moet de 

patiënt de bedrijfsarts kunnen vertrouwen, erop kunnen vertrouwen dat wat gezegd wordt, 

tussen hen blijft. Daarin speelt het beroepsgeheim dat artsen hebben en het uitleggen hiervan 

volgens Jos een belangrijke rol. Daarnaast moet volgens hem ook de fysieke ruimte waar het 

gesprek plaatsvindt, veilig voelen; deze moet privacy en rust bieden.  

 

De ruimte en het vertrouwen van de werkgever van de patiënt 

De bedrijfsarts moet ook de ruimte en het vertrouwen krijgen van de leidinggevende en/of 

werkgever van de patiënt. De contractuele voorwaarden moeten hierin voorzien. Een contract 

moet mogelijk maken dat de bedrijfsarts voldoende tijd voor patiënten heeft. Daarbij moet de 

bedrijfsarts de vrijheid hebben om zelf het proces van begeleiding in te plannen. Dat betekent 

                                                 
45 Het is een gegeven dat patiënten kunnen twijfelen aan de onafhankelijkheid/onpartijdigheid van de 

bedrijfsarts. Dit is vaak ingegeven door het feit dat hun werkgever de bedrijfsarts kiest en zijn/haar diensten 

betaalt. Zij redeneren dan dat de bedrijfsarts in de eerste plaats het belang van de werkgever dient, ook als dit 

niet in het belang is van de werknemer. 
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ruimte om zelf vervolgafspraken te maken en de lengte van consultduur te plannen (Jos). Het 

vraagt volgens Esther van de werkgever vertrouwen in de tijdsbesteding en het advies van de 

bedrijfsarts. Alle respondenten verwijzen hier naar de ‘uitgeklede’ contracten die bepaalde 

werkgevers wensen af te sluiten. Hierin is te weinig tijd opgenomen voor consulten met 

werknemers (15 à 20 minuten inclusief rapportage) en zij hebben ook niet altijd (gemakkelijk) 

toegang tot de bedrijfsarts als zij dat nodig achten, bijvoorbeeld omdat casemanagers de regie 

over de begeleiding hebben. Zowel een deel van de zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen als 

een deel van de bedrijfsartsen in dienst van een arbodienst werken volgens dit soort 

contracten. De respondenten die werkzaam zijn als zelfstandige geven dit mede als reden 

waarom ze voor zichzelf zijn begonnen; zij bepalen nu zelf onder welke voorwaarden zij 

willen werken en dit soort contracten wijzen ze af. Ook de andere respondenten geven aan dat 

zij niet volgens dergelijke contractuele voorwaarden willen werken. 

 

Organisatie/arbodienst die de bedrijfsarts hierin faciliteert 

Voor de bedrijfsartsen die in loondienst zijn, is er ook een taak weggelegd voor hun 

werkgever. De werkgever moet de bedrijfsarts voldoende faciliteren in de in deze paragraaf 

genoemde voorwaarden.  

 

Geen van de respondenten heeft expliciet aangegeven niet over de in hun ogen benodigde 

attitude, kennis, vaardigheden en (organisatorische) randvoorwaarden om aandacht aan 

zingeving van patiënten te kunnen besteden, te beschikken.  
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5. Conclusie & discussie 

 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik de probleemstelling uiteengezet, een theoretisch kader 

geformuleerd en verslag gedaan van het empirisch onderzoek. Het was een kleinschalig, 

exploratief onderzoek waarmee op grond van tien interviews met bedrijfsartsen inzicht 

gegeven wordt in wat aandacht voor zingeving in de begeleiding van patiënten door 

bedrijfsartsen betekent en wat hun ervaringen hiermee zijn. § 5.1 beslaat de conclusie van het 

onderzoek die ik weergeef als samenvattende antwoorden per deelvraag (zie voorgaand 

hoofdstuk). In § 5.2 breng ik de conclusies in verband met relevante theorieën en overige 

bronnen. Daarna bespreek ik in § 5.3 de beperkingen van het onderzoek. In § 5.4 geef ik een 

aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek, en § 5.5 betreft het slotwoord. 

 

5.1 Conclusie 

 

Deelvraag 1 Wat is de visie van bedrijfsartsen op zingeving en de plaats hiervan binnen de 

zorg en specifiek binnen de bedrijfsgezondheidszorg?  

De respondenten vinden het vanuit hun holistische opvatting van gezondheid belangrijk dat 

(bedrijfs)artsen zo nodig aandacht aan zingeving in het (werk)leven van patiënten besteden. 

Het is in hun ogen een voorwaarde voor het leveren van goede zorg. In het spreken over 

zingeving gebruiken de respondenten verschillende betekenissen van zingeving door elkaar, 

zowel onderling als op individueel niveau. In de praktijk associëren zij zingeving vooral met 

‘dat wat iemand belangrijk vindt’, ‘kunnen doen wat je belangrijk vindt’, met (de invloed van) 

geloof, en met werk als zingevingsbron. Volgens de respondenten is duurzame inzetbaarheid 

direct verbonden met zingeving. Werk is volgens een aantal respondenten duurzaam als het 

bij de persoon past, zingevend is en hij/zij het lange tijd kan blijven doen. Hierbij verwijzen 

een aantal respondenten expliciet naar het capability concept. Respondenten noemen de 

volgende zinervaringsaspecten: doelgerichtheid, waardevolheid, regie/controle, 

verbondenheid, je potentieel tot uitdrukking kunnen en mogen brengen (zelfexpressie), en 

positieve gevoelens. In het kader van het verkrijgen van regie/controle, wordt door alle 

respondenten verwezen naar een proces van oriëntatie en heroriëntatie op het (werk)leven, 

naar een zingevingsproces. 

 

Deelvraag 2 Wanneer is aandacht voor zingeving van patiënten door bedrijfsartsen aan de 

orde? 

De respondenten geven aan dat patiënten zingevingsvragen stellen als zij de controle/regie 

kwijt zijn. Zij zien in hun praktijk zingevingsvragen bij: ingrijpende levensgebeurtenissen; 

somatische problemen, vooral bij ernstige en/of chronische ziekte van de patiënt of hun 

naaste; overbelasting, psychische problemen en burn-out; het werk niet (meer) leuk vinden; 

leeftijdsgebonden crisis. Naast de persoonlijke en werkcontext speelt volgens een aantal 
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respondenten ook de (veranderende) maatschappelijke context hierbij een belangrijke rol, 

zoals langer moeten doorwerken, veranderingen in het werk zelf, en een toegenomen behoefte 

aan zinvol werk.  

 

Deelvraag 3 Wat betekent aandacht voor zingeving in contact met patiënten (en hun 

werkgever) door bedrijfsartsen in de praktijk? 

Met het oog op duurzame werkhervatting is het doel van de begeleiding door bedrijfsartsen de 

patiënt te helpen bij het verkrijgen of versterken van regie/controle, waardoor het verstoorde 

evenwicht wordt hersteld. Bij het in kaart brengen van de (gezondheids)situatie van de patiënt 

hebben zij specifiek aandacht voor wat voor patiënten binnen de verschillende 

levensdomeinen belangrijk is. Zij focussen zich vervolgens wel weer vooral op 

(zingevings)vragen met betrekking tot het werk. Deze zijn doorgaans niet los te zien van de 

andere levensdomeinen. Aandacht hebben voor zingeving betekent in de praktijk dat 

bedrijfsartsen een stukje meelopen in het zingevingsproces van de patiënt, dit zien zij als 

onderdeel van een breder ontwikkelingsproces. Hierbij treden zij vooral op als 

procesbegeleider. Indien mogelijk, passend en gewenst ondersteunen zij de patiënt bij dit 

proces actief door het bieden van coaching, waarbij zij de patiënt helpen te analyseren wat er 

speelt. Hierbij kan de focus ook liggen op onderzoeken hoe iemand ondanks beperkingen nog 

kwaliteit van leven of gezondheid kan ervaren. De werkcapabilities bieden volgens een paar 

respondenten met betrekking tot zingeving in/van werk naast een richtinggevend denkkader 

ook praktische handvatten. De begeleiding is sterk cognitief van aard en vooral doel- en 

oplossingsgericht. Een aantal respondenten geeft aan dat mensen hun verhaal laten doen en 

daar naar luisteren in zichzelf al van waarde kan zijn voor de patiënt; hierbij noemen een paar 

respondenten presentie. De mate waarin bedrijfsartsen zelf begeleiding bij zingevingsvragen 

bieden, verschilt. Dit hangt samen met het probleem/de vraag van de patiënt en/of werkgever, 

met de ruimte die het contract hiervoor wel/niet biedt, en met hoe de individuele bedrijfsarts 

zelf in het werk en in het leven staat. Veel van de respondenten geven aan zingevingsvragen 

van patiënten, tot op zekere hoogte, graag zelf met hen te bespreken. Met het oog op 

professionaliteit is er ook een grens aan in hoeverre respondenten zelf patiënten begeleiden bij 

zingevingsproblematiek. De respondenten behoren binnen de bedrijfsartsenpopulatie tot de 

minderheidsgroep die coaching tot haar taak rekent. Ook de mate waarin respondenten 

patiënten voor begeleiding bij zingevingsproblematiek doorverwijzen, verschilt. Als ze 

verwijzen, doen ze dit vooral naar (arbeids)psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en 

coaches met wie ze bekend zijn. De keuze hangt mede af van wat de patiënt wil. Aandacht 

voor zingeving in het contact met werkgevers betreft meestal stimulering van goed 

werkgeverschap, maar kan ook gaan over het bestaansrecht van de organisatie en welke 

waarden voor een organisatie belangrijk zijn. 
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Deelvraag 4 Welke eisen stelt het aandacht schenken aan zingeving van patiënten aan de 

professionaliteit van bedrijfsartsen?  

Betreffende de attitude vinden respondenten de volgende zaken belangrijk: de patiënt 

respectvol benaderen vanuit een open, onbevooroordeelde houding; belangstellend zijn; 

empathie tonen; oog hebben voor verschillen en voor gehanteerde referentiekader(s). 

Aanvullend noemen enkele respondenten: nieuwsgierigheid/verwondering, gelijkwaardigheid, 

lef, het hebben van een bepaalde gevoeligheid om signalen op te pakken, de waarde van 

luisteren in zichzelf, presentie, en ‘jezelf zijn’. ‘Jezelf inzetten’ vereist zelfkennis en 

zelfreflectie. Met betrekking tot de vereiste vaardigheden noemen alle respondenten de 

gerichtheid op het helpen bij het behouden of zo nodig vergroten van de regie van de patiënt 

door te analyseren wat er speelt. Respondenten benadrukken vooral het belang van 

communicatieve vaardigheden en betekenissen niet voor de ander invullen. Aanvullend 

noemen enkele respondenten: het verkennen van de vraag achter de vraag en het herkennen 

van signalen van zingevingsvragen. Volgens een paar respondenten volstaan de ‘normale’ 

communicatieve vaardigheden. In het kader van zelfzorg nemen respondenten een grens in 

acht bij het adresseren van zingevingsvragen van patiënten met betrekking tot het bewaken 

van de volgende zaken: eigen taken, bevoegdheden, expertise/scope, en de balans tussen 

afstand en nabijheid. Alle respondenten vinden het belangrijk om in intervisie moeilijke 

casuïstiek te kunnen bespreken met collega’s; dit hoeven niet per se bedrijfsartsen te zijn. Een 

paar respondenten vinden in deze ook supervisie belangrijk. Het benoemen van vereiste 

specifieke kennis leek wat lastiger. Alle respondenten geven aan, vanuit het (holistische) 

standpunt dat de mens in zijn geheel moet worden bezien, dat ‘kennis van de mens in de 

breedte’ van belang is. De meesten geven aan dat kennis van religies en andere culturen nodig 

is. Aanvullend worden kennis van de ontwikkelingspsychologie, van de invloed van de 

leefwereld, en van zingeving genoemd. Jos geeft aan dat je specifieke kennis nodig hebt als 

een denkkader van waaruit je zaken kunt duiden. Alle respondenten geven aan dat een zekere 

mate van levenservaring, van ervaringskennis van belang is. Bedrijfsartsen moeten volgens de 

respondenten in dit kader over de volgende (organisatorische) randvoorwaarden beschikken: 

voldoende tijd voor een consult, een vertrouwensrelatie met de patiënt, veiligheid/rust, ruimte 

en vertrouwen van de werkgever van de patiënt, en een organisatie/arbodienst die de 

bedrijfsarts hierin faciliteert.  

Geen van de respondenten heeft expliciet aangegeven niet over de in hun ogen benodigde 

attitude, kennis, vaardigheden en randvoorwaarden om aandacht aan zingeving te kunnen 

besteden te beschikken. Iedere dokter moet volgens de respondenten beschikken over kennis 

van zingeving, zodat deze kan worden ingezet wanneer nodig. Aandacht voor zingeving moet 

volgens hen in de opleiding aan bod komen; toen zij de opleiding volgden was dit (nagenoeg) 

niet het geval.  
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5.2 Discussie 

 

Zingeving: een meerduidig en complex begrip 

Analoog aan onderzoek naar zingeving kennen de respondenten verschillende betekenissen 

aan zingeving toe, zowel onderling als op individueel niveau. Het formuleren van een 

definitie van zingeving die recht doet aan de complexiteit van het begrip en die aansluit bij de 

bedrijfsartsenpraktijk is een uitdaging. De opvatting van zingeving als ‘proces van oriëntatie 

en heroriëntatie op en in het leven’ past bij hoe bedrijfsartsen hun begeleiding bij zingevings-

vragen in de praktijk beschrijven en bij de definitie van zingeving in het moreel fundament 

van de NVAB (NVAB, 2016a). Dit proces lijkt vooral gericht op het vergroten van de regie, 

op coping. Dit is echter niet het eerste waar respondenten aan denken bij zingeving. Zij 

associëren zingeving in eerste instantie vooral met zin(ervaring) (‘dat wat iemand belangrijk 

vindt’), zingevingsbronnen (werk), en met de invloed van een zingevingskader (geloof en 

cultuur). In tweede instantie zien ze zingeving als vermogen (zoals in de opvatting positieve 

gezondheid en in het ‘Werk als waarde’ model). Geen van de respondenten vat het op als 

copingvaardigheid zoals in het JD-R-model. Een aantal respondenten geeft aan dat zingeving 

is verbonden met spiritualiteit. We zagen dat in de literatuur zingeving kan worden gezien als 

onderdeel van spiritualiteit of vice versa, of als synoniemen. Een respondent ziet zingeving en 

kwaliteit van leven als synoniemen. 

Respondenten onderscheiden niveaus van zingeving wat betreft de mate waarin iemand er 

meer of minder bewust mee bezig is. Een respondent onderscheidt hogere van dagelijkse 

zingeving. Hogere zingeving betreft volgens haar fundamentele opvattingen over het bestaan 

en dagelijkse zingeving ‘kunnen doen wat je wilt doen’. Dit sluit aan bij het onderscheid 

tussen de zin van het leven en de zin in het leven. In de literatuur duidt alledaagse zingeving 

op het (meestal) onbewuste proces van betekenisverlening. Dit betekent dat hierbij 

fundamentele opvattingen over het leven ook een rol (kunnen) spelen; zij fungeren dan als een 

zingevingskader.  

Ik zie overeenkomsten tussen de zeven zinbehoeften uit § 2.3 en hoe de respondenten 

inhoudelijk spreken over zinervaringsaspecten, maar de uitwerking is anders. 

Doelgerichtheid, morele rechtvaardiging (waardevolheid) en verbondenheid komen overeen. 

Respondenten hebben het niet over competentie, maar wel over regie/controle; dit verwijst 

naar de behoefte aan competentie. Het in het kader van verbondenheid genoemde ‘ertoe doen’ 

kan worden opgevat als een specifieke waarde. De zinbehoeften eigenwaarde, begrijpelijkheid 

en transcendentie komen in de interviews niet (expliciet) naar voren. Wel noemen de 

respondenten twee andere zinervaringsaspecten die als zinbehoefte kunnen worden geduid: ‘je 

potentieel tot uitdrukking kunnen en mogen brengen’ (zelfexpressie, zelfrealisatie) en het 

‘ervaren van positieve gevoelens’. Op deze twee aspecten ga ik hierna nader in. Zowel de 

NVAB (NVAB, 2016b) als de respondenten geven aan dat zingeving direct verbonden is met 

duurzame inzetbaarheid. 



 

Zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk 67 

Meer kennis over (de verschillende aspecten van) zingeving, het onderscheid in zingevings-

niveaus en een eensluidende definitie die bedrijfsartsen aanspreekt kunnen een Babylonische 

spraakverwarring voorkomen en zorgen voor een gerichte focus op basis waarvan beleid en 

praktische toepassingen kunnen worden geformuleerd. Kennis kan worden verkregen via 

scholing; daar ga ik aan het einde van de discussie nader op in. 

 

Zowel de visie op zingeving van de NVAB als die van de respondenten is geïnspireerd door 

het gedachtegoed van de opvatting positieve gezondheid en van het ‘Werk als waarde’ model. 

Inzichten over zingeving uit het JD-R-model zijn minder expliciet aanwezig, maar wel van 

invloed. Dit wordt zichtbaar als we kijken naar de invloeden vanuit de positieve psychologie.  

 

De invloed van positieve psychologie 

De inhoudelijke invulling van zingeving door de respondenten vertoont grote overeenkomst 

met de opvattingen van (werk)geluk en zingeving uit de positieve psychologie, zoals ik 

hieronder laat zien. Dit is niet verwonderlijk; de positieve psychologie (PP) kent een grote 

verwevenheid met de arbeids- en organisatiepsychologie. Zo is het JD-R-model mede ontwik-

keld in reactie op de oproep van Seligman om meer aandacht aan de PP te besteden (Schaufeli 

& Bakker, 2004a, 2004b). Beide stromingen hebben veel aandacht voor energiebronnen 

(Donaldson, Dollwet & Rao, 2015). 

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal menselijk functioneren. 

Seligman bedacht het concept eind vorige eeuw, met de humanistische psychologie als 

uitgangspunt (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). PP richt zich op het ontdekken en 

bevorderen van de factoren die mensen en samenlevingen in staat stellen te floreren, en doet 

onderzoek naar de aspecten die de noties van ‘geluk’ grijpbaar maken: positieve emoties, 

betrokkenheid, en zin (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Deze visie is gebaseerd op de 

aanname dat mensen een betekenisvol en vervullend leven willen leiden, waarbij zij het beste 

van zichzelf willen ontwikkelen (Van Rhenen & Schaufeli, 2010). Zin (meaning) wordt 

gezien als de bevrediging die mensen ervaren door het actualiseren van hun potentieel, het 

ontwikkelen van morele eigenschappen, samen met het nastreven van intrinsiek waardevol 

gevonden idealen en waarden (Baumeister, Vohs, Aaker & Garbinsky, 2013; Henderson, 

Knight & Richardson, 2013; Ryan, Huta & Deci, 2008). Werkgeluk (happiness at work) 

wordt gezien als de ervaring van positieve emoties en de perceptie van individuen dat ze, in 

hun werk, hun potentieel benutten en ontwikkelen, en dat het werk bijdraagt aan het bereiken 

van hun doelen in het leven (zelfactualisatie) (De Sousa & Porto, 2015). In PP zijn geluk en 

zin dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter, een gelukkig leven en een zinvol leven 

zijn niet hetzelfde (Baumeister, Vohs, Aaker & Garbinsky, 2013; Wong, 2011). Het verschil 

tussen het ervaren van geluk en het ervaren van zin wordt ook wel aangeduid als het verschil 

tussen ‘feeling good’ en ‘feeling right’ (Ryan, Huta & Deci, 2008). Morele rechtvaardiging is 

een kernelement van zin, maar niet van geluk. Het ervaren van positieve emoties is een 
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kernelement van geluk, maar niet van zin. Positieve gevoelens kunnen het resultaat zijn van 

het zingevingsproces, als een of meerdere behoeften zijn bevredigd (Smaling & Alma, pp. 18-

23). Dat betekent dat de ervaring van zinvolheid vaak gepaard gaat met positieve gevoelens, 

maar niet zondermeer. Volgens Baumeister, Vohs, Aaker en Garbinsky (2013) zijn mensen 

die hun leven zinvol vinden meestal ook gelukkiger, maar dit gaat niet altijd op; volgens hen 

is het mogelijk om een zinvol leven te leiden zonder gelukkig te zijn en vice versa. Door zin 

een fundamenteel element van geluk te maken, zoals in de PP, raakt het verschil buiten beeld. 

Ook Wong (2011) stelt dat het construct zingeving veel meer is dan een antecedent of 

uitkomstmaat van geluk. Naast het ervaren van positieve emoties en zin, kan ook ervaren 

betrokkenheid worden gezien als het resultaat van een geslaagd zingevingsproces.46 Dat 

betekent dat alle drie de kernelementen van bovenstaande opvatting van geluk verwijzen naar 

de ervaring als gevolg van bevrediging van zinbehoeften. 

Een respondent geeft expliciet aan dat het belangrijk is om in de begeleiding naar herstel te 

focussen op de positieve aspecten, op wat de patiënt nog wel kan. Dit is ook een belangrijk 

uitgangspunt van de PP. Een aanhoudend punt van kritiek op de PP is dat zij het bestaan en de 

voordelen van negatieve emoties en ervaringen negeert (Wong, 2011). Dat wat niet goed gaat 

verdient ook erkenning, omdat mensen zich anders vaak niet gehoord voelen. Hoewel PP 

inmiddels erkent dat ook negatieve aspecten moeten worden geadresseerd, blijft de dominante 

boodschap van PP volgens Wong (2011) dat het negatieve verdwijnt als mensen zich 

eenvoudigweg maar richten op het vergroten van het positieve, op hun energiebronnen. 

Volgens hem is de formule voor welzijn niet het positieve minus het negatieve, maar de som 

van beide. Herstel treedt niet uitsluitend op via positieve aspecten, maar ook (misschien zelfs 

juist!) via negatieve aspecten (Wong, 2011). Hieronder ga ik nader in op zelfrealisatie. 

 

Zelfrealisatie 

Veel van de respondenten verwezen op een of andere manier naar het belang van zelfrealisatie 

en/of zelfontplooiing. De onderliggende behoefte hierbij leek te zijn ‘je potentieel tot 

uitdrukking kunnen en mogen brengen’. Dit kan op meerdere manieren worden geduid. Een 

aantal respondenten gebruikt de termen: zelfverwezenlijking, zelfvervulling, lotsbestemming, 

lotsbeschikking en “worden wie je bent”. Deze woorden hebben de connotatie van een 

oorspronkelijk, ‘waar’ zelf dat moet worden gerealiseerd (worden wie je bent), en wijzen op 

een ultiem doel dat in het teken staat van vervulling of een roeping. Een andere - existentiële - 

opvatting van zelfrealisatie betreft zelfvormgeving. Hierbij gaat het om het streven naar 

worden wie je wilt zijn; om het zoeken naar wat voor jou een zinvol leven is. Hierbij maak je 

optimaal gebruik van de (intrinsieke en extrinsieke) mogelijkheden die je zijn gegeven. Dit is 

een oneindig proces en veronderstelt een individu dat beschikt over zelfkennis en een 

bepaalde mate van autonomie (Doorman, 2012). Deze opvatting sluit aan bij de humanistische 

                                                 
46 Zie § 2.3 Zingeving en bestaansvragen 
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opvatting van zelfontplooiing. Een paar respondenten verwijzen naar het niveau van 

zelfrealisatie in de piramide van Maslow; dit sluit aan bij laatstgenoemde opvatting. Het door 

een respondent in dit kader genoemde “jezelf mogen zijn” kan verwijzen naar de bevrijdende 

werking van zelfontplooiing (als je het opvat als uitkomst van verzet), maar ook naar de 

behoefte aan erkenning, aan eigenwaarde. Een aantal respondenten verwijst expliciet naar het 

belang van (het creëren van) de mogelijkheden of capabilities waarover mensen beschikken 

om zichzelf te (kunnen) ontplooien, ontwikkelen. Hiermee verwijzen ze naar een proces van 

humanisering. Opvallend is dat geen van de respondenten het woord authenticiteit gebruikt. 

Het onderzoek versterkt mijn indruk dat de behoefte aan zelfrealisatie vooral wijst op de 

algemene behoefte aan zin(geving).47 In § 2.2 schreef ik dat binnen de Westerse cultuur te 

veel de nadruk wordt gelegd op het zelf als zingevingsbron en in lijn daarmee op werk als 

bron voor zelfrealisatie.  

 

Zelfrealisatie via het werk 

Filosofen De Bree (Brainwash, 2017; Brainwash Talks, februari 2019) en Cederström 

(Brainwash Talks, maart 2019) plaatsen in hun Brainwash talks ook kritische kanttekeningen 

bij het ideaal van authentieke zelfvormgeving en de relatie tot werk. Het van oorsprong 

romantische ideaal van zelfontplooiing is volgens hen inmiddels een plicht geworden. Het is 

niet langer een vorm van verzet tegen de maatschappij, zoals in de jaren 1960, maar juist een 

manier om je aan de geldende normen te conformeren. We moeten geluk in zelfontplooiing 

vinden. Onszelf vormgeven doen we vooral binnen de context van werk. Dat betekent dat om 

iemand te worden, om iemand te zijn, we moeten slagen op ons werk. Als we falen in ons 

werk – niet worden wie we (willen) zijn – dan falen we volgens De Bree als mens en hebben 

we een existentieel probleem. Het authenticiteitsideaal zorgt voor een enorme behoefte aan 

mogelijkheid tot authentieke zelfvormgeving en maakt dat mensen werk nodig hebben. 

Volgens Cederström en De Bree maken bedrijven hier handig gebruik van, waardoor mensen 

zichzelf uitbuiten ten faveure van de organisatie. Vervolgens zou onze individualistische 

opvatting van geluk ervoor zorgen dat alle verantwoordelijkheid van het falen bij het individu 

ligt. Mensen zijn echter niet volledig vrij tot zelfbepaling; zelfontplooiing vindt plaats in een 

dynamische interactie tussen het individu en zijn of haar sociale en culturele omgeving 

(Laceulle & Baars, 2014). De mogelijkheden voor regie over het (werk)leven verschillen 

tussen individuen, banen, organisaties en samenlevingen, en in de tijd. Zowel de door een 

aantal respondenten genoemde ‘toegenomen behoefte aan zingeving in werk’ als ‘het werk 

(niet) meer leuk vinden’ kunnen in dit licht worden bezien.48 Het toont dat mensen (in 

toenemende mate) verwachten dat werk hun leven (in ieder geval deels) betekenis verschaft. 

                                                 
47 Zie Zinbehoeften in § 2.3 

48 Zie § 4.2.3 Het werk niet (meer) leuk vinden en § 4.2.5 De rol van de (veranderende) maatschappelijke en 

werkcontext 
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Visie op betekenisvol werk 

In het verlengde van bovenstaande stellen Lair, Shenoy, McClellan en McGuire (2008) dat 

moet worden uitgekeken met het opleggen van de visie wat betekenisvol werk is. Al het werk 

heeft betekenis, maar (wereldwijd) voor een groot deel van de mensen extrinsiek in plaats van 

intrinsiek, omdat dat in hun situatie de voor de hand liggende optie is. Men is zich volgens 

hen vaak niet bewust van de dominantie van hun opvatting over betekenisvol werk.49  

Meerdere respondenten gaven aan te waken voor het invullen van wat betekenisvol werk is; 

zij zien dat mensen zin ontlenen aan allerlei werk. We zagen ook dat slechts twee 

respondenten expliciet aangaven dat werk niet altijd in alle behoeften kan voorzien en dat dit 

(tijdelijk) prima is. Over het algemeen zien respondenten werk als belangrijke 

zingevingsbron. Het ‘Werk als waarde’ model gaat er ook van uit dat werk tegenwoordig voor 

veel mensen een belangrijke zingevingsbron is. Met de formulering van specifieke 

werkwaarden omvat het een concrete uitwerking van betekenisvol werk. De werkwaarden 

beslaan meerdere aspecten die worden geassocieerd met zelfontplooiing (vooral kennis en 

vaardigheden gebruiken en ontwikkelen). Een belangrijk element van het model is, dat zij er 

niet van uitgaat dat de individuele werkwaarden voor iedereen (even) belangrijk zijn en dat 

mensen zelf waarden aan de lijst kunnen toevoegen. Een kanttekening is dat ook de 

werkwaarden vooral gestoeld zijn op Westers onderzoek en dat de focus ligt op wat mensen in 

het werk belangrijk vinden. Dit laatste is begrijpelijk, maar het is belangrijk voor ogen te 

houden dat zowel de waarden als werk niet los kunnen worden gezien van de andere levens-

domeinen, zoals ook het onderzoek aantoont. Door te focussen op het werk om in veel van de 

behoeften te voorzien, kan de verwachting worden gewekt of versterkt dat het werk in (al) 

deze behoeften moet (kunnen) voorzien. Aangezien zingeving het hele leven betreft, is het 

belangrijk naast werk andere zingevingsbronnen te verkennen en hoe deze zich tot elkaar 

verhouden. Zeker omdat de verwachting dat het werk het leven betekenis verschaft en het 

hebben van werk als enige bron van zingeving worden geassocieerd met burn-out. Dit wil 

overigens niet zeggen dat we er niet naar moeten streven om de mogelijkheden voor 

betekenisvol werk te vergroten! 

 

Nadruk op regie en coping 

In lijn met de opvatting positieve gezondheid en de positieve psychologie ligt in de begelei-

ding van patiënten door bedrijfsartsen de focus op functionaliteit, op het vermogen tot regie 

en aanpassing, en daarmee op coping. Binnen het medische discours zijn zingeving en 

coping doorgaans gericht op het behouden of zo nodig vergroten van de regie. We zagen in de 

inleiding dat volgens een aantal richtlijnen de bedrijfsarts de patiënt kan begeleiden bij 

coping, bijvoorbeeld bij acceptatie van de ziekte/gebeurtenis en door positief 

                                                 
49 Zie ook § 2.2 Kanttekeningen bij de context van (betekenisvol) werk 
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heretiketteren.50 In onderzoek naar zingeving bij mensen met ernstige en/of chronische 

ziekten worden kanttekeningen geplaatst bij de focus op regie en aanpassing in begeleiding. 

Zo bestrijdt psychologe Baart (2002) het idee dat iemand met een ernstige en/of chronische 

aandoening moet weten om te gaan met de adaptieve opgaven die een ziekte stelt.51 Ze pleit 

ervoor ruimte te laten voor het perspectief van de zieke die lijdt, voor chaos, onduidelijkheid 

en zoeken, en om aan te sluiten bij de behoefte van de patiënt. Voor de patiënt is volgens haar 

niet alleen zelfbeschikking van belang, maar ook overgave, begeleiding en geholpen worden. 

Een andere in dit kader relevante notie is die van ‘levend verlies’. Keirse (2008), psycholoog 

en expert in verlies en rouw, spreekt bij blijvende mentale en/of fysieke beperkingen (van 

jezelf of een naaste) van levend verlies. Waar rouw en verdriet na een overlijden door de tijd 

vaak afnemen, kan het bij een levend verlies juist progressief zijn en intenser worden, omdat 

je er elke dag mee geconfronteerd wordt. Volgens Keirse verschilt chronische rouw van 

pathologische rouw en depressie; het is normale rouw en het gaat om leven met een levend 

verlies dat geen einde kent. Hij spreekt dan ook niet over verwerking, acceptatie of loslaten, 

omdat dit volgens hem geen recht doet aan de blijvende pijn van het verlies, maar over 

‘anders vasthouden’.52 Voorgaande is een pleidooi voor het (durven) loslaten van autonomie 

als uitgangspunt en het erkennen en laten zijn van lijden (Baart, 2002). De Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarschuwt in haar rapport over medicalisering van 

levensfasen (RVS, 2017) voor een ander gevaar dat schuilt in de te grote nadruk die nu op het 

belang van coping wordt gelegd. Volgens haar dreigt de verantwoordelijkheid voor het 

omgaan met problemen eenzijdig bij het individu terecht te komen (p. 14). 

 

Medicalisering van zingevingsvragen en levensfasen 

We zagen dat de (meeste) respondenten zingevingsvragen zien bij psychische problemen 

(overbelasting, stress, burn-out), wanneer mensen het werk niet (meer) leuk vinden, en/of in 

bepaalde levensfasen. In haar rapport over medicalisering van levensfasen (RVS, 2017) stelt 

de RVS dat medicalisering veel gebeurt bij ervaren (zingevings)problemen die kenmerkend 

zijn voor levensfasen.53 Zij onderscheidt verschillende factoren die een rol spelen bij deze 

tendens, waaronder de onrealistische verwachtingen en idealen in de samenleving: ‘mensen 

kunnen hun hele leven gelijkmatig functioneren’, ‘het leven is maakbaar’, ‘perfectie is 

mogelijk op alle fronten’, en ‘constant genieten is vanzelfsprekend’ (RVS, 2017, p. 9). Een 

aantal respondenten geven aan dat mensen (te) hoge verwachtingen aan zichzelf stellen. 

Wanneer deze verwachtingen tot knelpunten leiden, wordt volgens de RVS de oorzaak bij het 

                                                 
50 Zie § 1.2 Probleemstelling 

51 Zie ook het artikel Ziekte en zin van Baart in Medisch Contact (Baart, 12-3-2002). 

52 Zie bijvoorbeeld de volgende online artikelen over levend verlies bij niet-aangeboren hersenletsel: 

Hersenletsel-uitleg, n.d.; Hersenz, n.d.  

53 Met de term ‘levensfase’ doelt de RVS op een deel van de tijd van een mensenleven dat zich onderscheidt van 

andere delen, dus met een begin en een eind en gekoppeld aan een bepaalde leeftijd. 
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individu gezocht en is de gangbare reactie om te proberen door middel van medische zorg het 

functioneren aan te passen aan de verwachtingen (RVS, 2017, p. 9). De nadruk op de 

individuele verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren en de onmacht wanneer het niet 

lukt om te functioneren volgens de verwachtingen, verklaren volgens de RVS de wens van 

mensen om een etiket voor een probleem te krijgen. Echter, zo komen zingevingsvragen 

volgens haar ten onrechte terecht bij het medische loket (RVS, 2017, p. 41). De RVS pleit er 

in haar rapport dan ook voor om naast het medische ook andere perspectieven te erkennen en 

in te zetten (RVS, 2017, p. 10), zoals een sociaal-maatschappelijk perspectief en/of een 

zingevingsperspectief. Zo stellen Compas (directeur Humanistisch Verbond) en Tomassen 

(directeur Sitagre) in een artikel (Trouw, 30-4-2019) dat burn-out geen stoornis is, maar 

zingevingsproblematiek waar een hele hoop levensvragen achter verborgen liggen.  

 

Burn-out en existentiële problematiek 

Zowel in de literatuur als in dit onderzoek wordt burn-out specifiek in verband gebracht met 

zingevingsproblematiek. Pines (1993) stelt, evenals cultuurfilosoof Coolen in een interview 

(Sahadat in De Volkskrant, 16-1-2019), dat de mens met een burn-out existentieel is 

opgebrand. Volgens hen krijgt niet iedereen die last heeft van werkstress of -druk een burn-

out; dit gebeurt volgens hen alleen de mensen die zingeving of vervulling in hun werk zoeken 

en dit langdurig niet vinden.54 Als voorbeeld noemen beiden burn-out bij verpleegkundigen 

en docenten. Het is volgens Coolen niet het te veel aan werk dat hen opbreekt, maar de 

invulling van het werk op een manier die voor hun gevoel niets te maken heeft met wat zij als 

de zin van hun werk zien. In dit kader wordt ook wel gesproken over ‘morele stress’. Een in 

België uitgevoerd onderzoek in de ouderenzorg heeft hierover waardevolle inzichten 

opgeleverd. Morele stress is een specifieke vorm van stress die verschilt van andere vormen 

van stress op het werk, zoals emotionele stress of ‘gewone’ werkstress, en wordt in verband 

gebracht met burn-out. “Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer 

zij hun waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen” (Morele stress, 

n.d.). Dit raakt aan de kern van de persoon van de zorgverlener en daarmee aan de identiteit. 

Een van de respondenten suggereert dat zorgverleners en leraren psychische problemen 

ervaren doordat zij een groot deel van de tijd bezig zijn met administratieve taken en niet met 

het werken met mensen en kinderen, wat voor hen de reden was om dit werk te gaan doen. 

Hierbij zou morele stress een rol kunnen spelen.55  

Compas en Tomassen (Trouw, 30-4-2019) geven aan dat uitputting door mentale 

overbelasting onder het label burn-out doorgaans een-op-een wordt gekoppeld aan 

werkgerelateerde klachten. Zij zien echter dat die uitputting vaak samenhangt met langdurig 

opgehoopte en niet erkende existentiële problematiek. Om medicalisering tegen te gaan, zijn 

                                                 
54 Zie ook § 2.2 Kanttekeningen bij de context van (betekenisvol) werk 

55 Zie § 4.2.5 De rol van de veranderende maatschappelijke en werkcontext  
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het Humanistisch Verbond en Medisch Expertisecentrum Sitagre in 2019 een proef gestart 

waarbij humanistisch geestelijk verzorgers mensen met een burn-out begeleiden.56 

Vermeldenswaardig is dat de Zwitserse richtlijn voor behandeling van burn-out expliciet 

aandacht besteedt aan de existentiële dimensie. Hierin staat dat burn-out vaak gepaard gaat 

met een zingevingscrisis waarbij existentiële vragen worden gesteld die aanzetten tot reflectie 

en (her)oriëntatie. Bedrijfsartsen wordt geadviseerd na te gaan of er sprake is van existentiële 

problematiek en zo nodig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger (Hochstrassera et 

al., 2016).  

 

Een rol weggelegd voor de geestelijk verzorger? 

De respondenten lijken (begeleiding bij) zingevingsvragen vooral binnen het psychosociale 

domein te plaatsen. Een paar respondenten geven aan dat een psycholoog zich niet 

vanzelfsprekend met existentiële problematiek bezighoudt. Psychologen gaan doorgaans uit 

van een psycho(patho)logische visie op het onvermogen of disfunctioneren van een cliënt en 

baseren hun begeleiding op psychologische modellen (Mooren, 1989, pp. 80, 81). Bij 

existentiële problematiek is echter niet altijd sprake van onvermogen of disfunctioneren. Ook 

als je psychisch gezond bent kun je zingevingsvragen hebben; misschien zelfs fundamenteler 

(Smaling & Alma, 2010). Geestelijk verzorgers gaan niet uit van onvermogen of 

disfunctioneren, maar gaan in dialoog vanuit zingeving en levensvragen. Geestelijke 

verzorging gaat vaak over vragen die existentiëler zijn dan de vragen die bij psychotherapie 

aan bod komen. Als bij een patiënt existentiële problematiek op de voorgrond staat, kan 

begeleiding door een (humanistisch) geestelijk verzorger worden overwogen. 

 

Scholing: zingevingscompetenties57 

Op basis van het onderzoek kan ik niet beoordelen in hoeverre de individuele respondenten 

over de benodigde attitude, kennis en vaardigheden voor het omgaan met zingevingsvragen 

beschikken. Ik zag wel onderlinge verschillen in sensitiviteit voor (de gelaagdheid van) het 

onderwerp door nuance en diepgang in het spreken erover. Over het algemeen lijkt het erop 

dat hoe meer kennis de respondenten hadden van psychologie en coaching, hoe beter zij in 

staat waren benodigde attitudes en gespreksvaardigheden te benoemen. Dit leidde echter niet 

automatisch tot het (kunnen) benoemen van vereiste specifieke kennis. Respondenten gaven 

aan dat hun levenservaring ze ook kennis en vaardigheden op dit gebied verschaft. 

                                                 
56 In deze context kan wellicht beter over psychologisering worden gesproken. Psychologisering is het fenomeen 

waarbij de kennis van de psychologie het centrale referentiekader wordt van hoe we bij onszelf, de ander en de 

wereld aanwezig zijn (De Vos, 2011, p. 25).  

57 Voor deze sub-paragraaf heb ik inspiratie geput uit onderzoek aan de UvH naar omgaan met levensvragen in 

de ouderenzorg (Van der Vaart, Van Oudenaarden, Weijers & Van Egmond, 2013; Van der Vaart, Arisse, 

Weijers & Van Elteren, 2015). 
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Ervaringskennis is echter geen vervanging van specifieke kennis. Zoals een van de 

respondenten ook aangaf: je hebt een denkkader nodig van waaruit je zaken kunt duiden.  

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase (IKNL, 2018) biedt 

aanknopingspunten voor het omgaan met zingevingsvragen van patiënten door bedrijfsartsen. 

Om dit op kundige wijze te kunnen doen, dienen zorgverleners volgens de richtlijn te 

beschikken over kennis van de zingevingsdimensie en over basisvaardigheden voor het 

verlenen van spirituele zorg. Daarnaast moeten ze de juiste randvoorwaarden kunnen creëren. 

Kennis betreft basiskennis over religies, religiositeit en andere culturele achtergronden, en 

kennis over zingeving uit de psychologie en humanistiek.58 De meeste respondenten noemen 

kennis van religies en andere culturen. Een respondent noemt kennis over zingeving. Kennis 

van de ontwikkelingspsychologie wordt door een aantal respondenten genoemd; deze kennis 

acht ik ook van belang. 

De antwoorden van de meeste respondenten sluiten grotendeels aan bij de volgens de richtlijn 

vereiste attitude: respectvol, aandachtig, open, onbevooroordeeld, belangstellend en 

empathisch, met oog voor verschillen en voor gehanteerde referentiekader(s). Het gaat om 

wat de betekenis van de situatie is voor de patiënt. Ook noemen respondenten het belang van 

de volgens de richtlijn vereiste voorwaarden voor een goede communicatie: luisteren zonder 

oordeel, open vragen stellen, durven vragen en doorvragen, verkennen van de vraag achter de 

vraag (meestal impliciet), en kunnen samenvatten (IKNL, 2018, p. 34)  

Zingevingscompetenties gaan echter verder dan genoemde kennis en basiscompetenties als 

algemene gespreksvaardigheden, en betreffen in ieder geval ook: (reflectief) luisteren, 

presentie, levensvragen signaleren en verkennen, en begeleiden en verwijzen bij 

levensvragen. Van belang is dat zorgverleners zich bewust zijn van de verschillende 

betekenislagen die er in verbale en non-verbale uitingen te herkennen kunnen zijn. 

Zoals het veel artsen gewoon is, gaat bij aandacht voor zingevingsvragen de voorkeur van de 

respondenten uit naar een actieve benadering (doel- en oplossingsgericht). De richtlijn acht 

het van belang dat artsen zich daarnaast bekwamen in de ‘latende modus van handelen’, die 

ruimte laat voor het eigen zoekproces van de patiënt. Een aantal respondenten noemt de 

waarde van luisteren in zichzelf, van presentie en van het herkennen van signalen van 

zingevingsvragen. Presentie is een wijze van handelen die de nadruk legt op het luisterend 

aanwezig zijn. Hierbij staat niet het (zorg-/hulp)aanbod centraal, maar het verlangen van 

degene die behoeftig is. Voorwaarde is dat een aandachtige relatie wordt aangegaan gericht 

op nabijheid en erkenning van de ander (Baart, 2001; Leget et al, 2010, p. 6).59 

                                                 
58 Zie § 2.3 Zingeving, bestaansvragen en zinbehoeften 

59 Een van de respondenten verwees in het kader van presentie naar onderzoek onder buurtpastores door een 

professor. Vermoedelijk doelde zij op het onderzoek van prof.dr. A.J. (Andries) Baart, die in 2001 “Een theorie 

van de presentie” publiceerde, een onderzoek naar houding en werkwijze van pastores in achterbuurten (Baart, 

2001). 
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Ook zelfkennis is van belang in het omgaan met levensvragen; het besef dat niet alleen de 

patiënt maar ook de zorgverlener een persoon is met een eigen verleden en gevoeligheden. De 

richtlijn onderstreept daarom het belang van zelfobservatie en zelfreflectie, bijvoorbeeld in de 

vorm van intervisie of supervisie (IKNL, 2018, p. 16). Andere belangrijke aandachtspunten in 

het kader van zelfzorg zijn: het bewaken van de eigen grenzen, feedback krijgen en geven, en 

helderheid hebben over taken en bevoegdheden (IKNL, 2018, p. 35). Voorgaande zaken zijn 

genoemd door (een deel van) de respondenten. Twee respondenten wijzen op het belang van 

supervisie; dit zijn ook de twee respondenten die presentie noemen. 

Denken vanuit zinbehoeften kan bedrijfsartsen aanknopingspunten voor het ‘aandacht 

besteden aan zingeving(svragen)’ bieden door te letten op de invulling van de diverse 

behoeften en de relevantie daarvan te evalueren (Van der Vaart, Arisse, Weijers & Van 

Elteren, 2015, p. 7). De zinbehoeften laten ook zien welke aspecten naast regie belangrijk zijn 

voor het ervaren van zin.  

Kennis van de zingevingsdimensie kan medicalisering van existentiële problematiek 

voorkomen en ertoe leiden dat patiënten die het nodig hebben (de juiste) begeleiding krijgen, 

zo nodig via een doorverwijzing. Het moet dan wel duidelijk zijn naar welke deskundigen een 

bedrijfsarts kan verwijzen en wat de verwijscriteria zijn. De richtlijn biedt een handreiking om 

onderscheid te kunnen maken tussen: A. situaties waarin kan worden volstaan met aandacht 

voor levensvragen. B. situaties waarin patiënten behoefte hebben aan begeleiding bij 

levensvragen (al dan niet door een deskundige), en C. situaties waarin er sprake is van een 

existentiële crisis die vraagt om een crisisinterventie door een deskundige.  

Volgens de respondenten moet de opleiding aandacht besteden aan zingeving. Dit lijkt nu 

onvoldoende het geval. Het is raadzaam scholing zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de 

praktijk. Dit onderzoek biedt hiervoor aanknopingspunten.  

 

5.3 Reflectie op het onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn tien respondenten geïnterviewd. Dat is een relatief klein aantal, ook 

voor een kwalitatief onderzoek. Er is sprake van een heterogene samenstelling van 

respondenten wat betreft werksetting, branche, leeftijd en locatie. Door voorrang te geven aan 

voorgaande criteria, bevat de selectie relatief veel vrouwen. Mogelijk had een meer 

evenwichtige verdeling op geslacht andere resultaten opgeleverd. De respondenten zijn niet 

representatief voor de gehele bedrijfsartsenpopulatie. Alle respondenten gaven aan affiniteit te 

hebben met het onderwerp van onderzoek. Ook gaven zij aan dat niet alle bedrijfsartsen hun 

visie op zingeving delen. Ik ben werkzaam bij de NVAB en heb vanuit die functie 

bijgedragen aan de invulling van het begrip zingeving in het moreel fundament van de NVAB 

(2016b). Deze betrokkenheid kan de objectiviteit in de weg staan door eventuele aannames en 

ervaren belang bij de uitkomst van het onderzoek. Dit realiseerde ik me en daarom heb ik 

getracht me hiervan zo veel mogelijk bewust te zijn door hierop voortdurend te reflecteren. 

Tijdens de interviews wist ik de objectiviteit grotendeels te waarborgen. Wel heb ik in vier 
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interviews een vraag naar bekendheid met de geestelijk verzorger ingebracht; deze vraag 

stond niet op de topiclist en was wellicht te veel ingegeven door persoonlijke interesse. De 

vraag paste wel in de context van het gesprek. De breedte van het onderzoek zorgde ervoor 

dat er veel besproken moest worden in de interviews, dit vraagt veel van de interviewer en 

van de respondenten. In de interviews is alleen de open vraag gesteld wat men onder 

zingeving verstaat. Hierbij heb ik zowel de zinbehoeften als de definitie van bestaansvragen 

niet aangedragen; ik had deze wel achter de hand. Dit maakt de vraag naar de benodigde 

attitude, kennis en vaardigheden om aandacht aan zingeving te kunnen besteden minder 

gericht. Ook was hierbij niet altijd duidelijk of de antwoorden op deze vraag specifiek 

aandacht voor zingeving betroffen of van toepassing waren op coaching in het algemeen. Aan 

de ene kant zet dat vraagtekens bij de validiteit van de antwoorden, aan de andere kant toont 

dit wat de betekenis ervan is voor respondenten; voor veel van hen heeft aandacht voor 

zingeving te maken met coaching. Het voordeel van de open, exploratieve onder-

zoeksmethode was dat de invulling van zingeving volledig bij de respondenten werd gelaten, 

waardoor de betekenis die zij eraan gaven centraal stond. Mogelijk had inbreng van de 

zinbehoeften meer informatie op dit punt opgeleverd; hoewel dit ook te sturend en 

vertekenend kan werken. De codering van de interviews heb ik alleen uitgevoerd. In het kader 

van intersubjectiviteit was het beter geweest de codering te laten checken, dat was de 

objectiviteit ten goede gekomen (Boeije, 2014, p. 159). De mening van patiënten komt slechts 

indirect aan de orde. Ondanks het beperkte aantal respondenten, vormen de antwoorden wel 

een indicatie voor de beoogde doelstelling van het onderzoek. 

 

5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het zou interessant zijn dit onderzoek op grotere schaal te herhalen, om zo te achterhalen of 

en in hoeverre de bevindingen kunnen worden gegeneraliseerd. Dit zou via een enquête 

kunnen. 

Een aantal onderwerpen zouden extra kunnen worden onderzocht: 

 Wat verstaan bedrijfsartsen onder betekenisvol werk? 

 Wat verstaan bedrijfsartsen onder zelfrealisatie/zelfontplooiing, en wat betekent dit voor 

hun opvattingen over en verwachtingen van (begeleiding van patiënten in) werk? 

 Op welke wijze komen de zinbehoeften aan de orde in de begeleiding van patiënten 

door bedrijfsartsen? 

 Welke opvatting van zingeving spreekt bedrijfsartsen (het meest) aan? 

 Hoe kan scholing in zingevingscompetenties aan bedrijfsartsen in de praktijk gestalte 

krijgen? 

Overige onderwerpen die interessant zijn voor vervolgonderzoek: 

 Wat betekent het voor patiënten als de bedrijfsarts aandacht heeft voor zingeving (in 

werk)? [onderzoek onder patiënten] 
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 Wat zijn de mogelijkheden voor begeleiding van patiënten (en werkgevers) bij 

zingevingsvragen door (humanistisch) geestelijk verzorgers/humanistici in de context 

van arbeidsgerelateerde zorg? 

 Hoe verhoudt zelfexpressie/zelfrealisatie zich tot de zeven zinbehoeften? 

 Hoe verhoudt het concept zingeving zich tot de concepten kwaliteit van leven en 

gezondheid (in de opvatting positieve gezondheid)?60 

 

5.5 Tot slot 

Dit onderzoek had als doel bij te dragen aan kennis over (aandacht voor) zingeving in de 

context van de arbeidsgerelateerde zorg, door het leveren van inzichten in wat (aandacht voor) 

zingeving in de begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen betekent. Ondanks dat de 

resultaten niet representatief zijn voor de volledige bedrijfsartsenpopulatie, toont dit 

onderzoek wel de relevantie van aandacht voor zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk aan. 

Ingrijpende gebeurtenissen, ernstige en/of chronische ziekte, overbelasting en (als gevolg 

daarvan) uitval van werk zet mensen vaak aan tot een (her)oriëntatie op hun (werk)leven, tot 

zingeving. Hierbij zijn levensvragen aan de orde. We zagen dat aandacht voor zingeving past 

binnen de holistische kijk op gezondheid die de NVAB en de respondenten bepleiten. Voor 

het bepalen van de juiste zorg en begeleiding is het belangrijk om te weten wat voor mensen 

van betekenis is, wat hun leven zin geeft, maar ook waar eventueel de zinbeleving stagneert. 

De gerichtheid op duurzame inzetbaarheid veronderstelt dat bedrijfsartsen aandacht hebben 

voor zingeving in/van het (werk)leven van patiënten. Dat betekent dat zij (tot op zekere 

hoogte) moeten kunnen omgaan met en begeleiding bieden bij zingevingsvragen. Hiervoor 

dienen zij te beschikken over zingevingscompetenties. Een deel van de respondenten lijkt zich 

(deels) bewust van de benodigde specifieke competenties, anderen minder of niet. Om 

existentiële vragen te kunnen herkennen en duiden is een specifiek denkraam nodig; dit strekt 

verder dan kennis van de medische, psychische en sociale dimensie. Dit onderzoek biedt 

inzicht in de betekenis van zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk en handvatten om de kennis 

van de zingevingsdimensie binnen de beroepsgroep te vergroten. 

  

                                                 
60 Zie § 2.4 Tot slot 
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Bijlage 1. Wat zien bedrijfsartsen als hun rol/taak in de gezondheidszorg? 

 

Bedrijfsgeneeskundige zorg is gericht op de gezondheid van werkenden in de context van 

arbeid. In het beleidsdocument Visie, missie, strategie 2016-2021 beschrijft de NVAB 

(NVAB, 2016) haar visie op het werk van de bedrijfsarts. Het handelen van de bedrijfsarts 

richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle (potentieel) 

werkenden en het streven naar een verantwoorde arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden. 

De bedrijfsarts vervult een rol zowel bij het voorkómen als bij het behandelen van ziekte. Al 

het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van 

werkenden en op het voorkómen van beroepsziekten, beroepsgebonden aandoeningen en 

arbeidsongevallen. Dit kan zowel in het kader van een preventief spreekuur, vrij toegankelijk 

voor de werkenden, als in het kader van verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts stemt de zorg af 

op de individuele gezondheidssituatie van de werkende in de gegeven arbeidssituatie. Dat 

betekent dat het voortdurend gericht zijn op het verkrijgen en behouden van evenwicht tussen 

belastende factoren op het werk en de belastbaarheid van de werkende(n) voorop staat. Dit 

leidt tot individuele (preventie-)adviezen en het actief begeleiden naar functieherstel en re-

integratie en draagt bij aan gezondheidsherstel (NVAB, 2016).  

De bedrijfsarts identificeert factoren die (een positieve of negatieve) invloed hebben op de 

gezondheid van mensen, (beroeps)ziekte en participatie en stelt de risico’s vast van werk, 

werkomstandigheden en de gehanteerde werkmethoden voor de gezondheid. Dat doet de 

bedrijfsarts zowel op individueel als op collectief niveau en hij brengt hierover medisch 

advies uit aan werkenden en het management. De adviesfunctie richting werkorganisatie 

betreft het bieden van ondersteuning om een gezonde organisatie te zijn met een expliciet 

preventiebeleid, het organiseren van preventief medisch onderzoek en het inventariseren van 

arbeidsrisico’s. Deze functie uit zich tevens in de rol van coach van leidinggevenden bij het 

professioneel vormgeven van de omgang met zieke werkenden en re-integratietrajecten.  

De bedrijfsarts heeft een actief ondersteunende – daar waar nodig een sturende – taak bij het 

herstellen en behouden van de arbeidsparticipatie van werkenden. Daarbij richt hij zich in 

mens én werk zowel op het onderkennen en behandelen of verhelpen van beperkingen als op 

het onderkennen, versterken, beschermen en bevorderen van mogelijkheden. Dit in het belang 

van die werkende, de maatschappij waarin hij leeft, en de organisatie waaraan de bedrijfsarts 

adviseert (NVAB, 2016).  

In haar visiedocument heeft de NVAB (2016) tevens haar kijk op gezondheid opgenomen. Zij 

kiest bewust voor de opvatting van positieve gezondheid van Huber als basis, zie § 2.1. Deze 

opvatting van gezondheid doet volgens haar recht aan de autonomie van mensen en aan hun 

potentie om gezondheid te ervaren, ook wanneer er sprake is van ziekte of beperking. Daarbij 

onderkent ze volgens haar de interactieve relatie tussen individu en (werk)omgeving (NVAB, 

2016, pp. 12, 13, 22, 23). De NVAB verbindt hieraan het capability concept zoals dit wordt 

toegepast in het ‘Werk als waarde’ model, zie § 2.2. Het capability concept verscherpt 
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volgens de NVAB het bewustzijn dat het niet alleen gaat om het vermogen, het in staat zijn, 

van de werkende zelf, maar ook het in staat gesteld worden door de (werk)omgeving (NVAB, 

2016, pp. 22, 23). De NVAB stelt dat wanneer mensen worden aangesproken op veerkracht 

en eigen regie, zij zich in hun mogelijkheden voelen aangesproken en niet uitsluitend als 

zieke. De bedrijfsarts maakt volgens haar bij voorkeur gebruik van die insteek: niet de ziekte 

maar het functioneren staat centraal. Hierbij gaat het om de interactie tussen gezondheid, werk 

en werkomstandigheden, en de persoon (NVAB, 2016, pp. 12, 13).  

Bij het in kaart brengen van de (gezondheids)situatie van de patiënt hebben bedrijfsartsen 

aandacht voor het functioneren in meerdere levensdomeinen. Zij kijken naar de persoon, de 

privésituatie, en de werksituatie. Bij de persoon kan men denken aan: lichaamsfuncties, 

fysieke activiteit, mentaal welbevinden, karakter, opleiding, religie, hobby’s, en levens-

ervaring. Bij de privésituatie kan men denken aan: relatie, kinderen, huisvesting, financiële 

problemen, mantelzorg, participatie (sociale contacten), en andere omgevingsfactoren. Met 

betrekking tot de werksituatie wordt gekeken naar de 4 A’s van de ‘kwaliteit van de arbeid61’: 

arbeidsinhoud, -voorwaarden, -relaties, en -omstandigheden. De werk-privébalans komt ook 

standaard aan bod. Bij de inventarisatie is specifiek aandacht voor wat voor mensen op de 

verschillende terreinen belangrijk is. Vaak worden de (meeste van de) verschillende levens-

domeinen (kort) besproken met de patiënt. Hiervoor gebruiken bedrijfsartsen als kader vaak 

de International Classification of Functioning (ICF), zie § 2.1.  

De ICF biedt volgens de NVAB een structuur om de wisselwerking tussen de verschillende 

aspecten van de gezondheidstoestand en contextuele factoren te inventariseren. Het gebruik 

van de ICF bevordert volgens haar een biopsychosociale benadering van gezondheids-

problemen en ziekteverzuim. De mate waarin iemand kan werken wordt niet alleen bepaald 

door de gezondheidstoestand, maar evenzeer door persoonlijke en contextuele factoren. Dat 

betekent dat de context/omgeving nadrukkelijk wordt meegenomen in de analyse en dat het 

altijd om maatwerk gaat (NVAB, 2016, pp. 12, 13). De mate van uitgebreidheid waarin de 

verschillende aspecten met een patiënt worden besproken, wisselt. Dit hangt samen met het 

probleem/de vraag van de patiënt en/of werkgever, maar ook met de bedrijfsarts; de 

beschikbare tijd die hij/zij heeft en hoe hij/zij zelf in het werk en in het leven staat.  

                                                 
61 De kwaliteit van de arbeid betreft de eigenschappen van de arbeid zelf - de intrinsieke kwaliteit - en de 

gevolgen daarvan voor de werknemer. Het laatste wordt bepaald door de mate waarin het werk in staat is aan de 

behoeften van de werknemer te voldoen, de afstemming of fit. De intrinsieke kwaliteit kan door de werkgever 

beïnvloed worden. Dit kan onder meer door aanpassingen in de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Deze aspecten worden ook wel de 4 A’s genoemd. Naast deze 

objectieve zaken (werkgebonden) speelt echter ook de subjectieve beleving van de werknemer een rol 

(fitgebonden). Arbeidstevredenheid is zowel werk- als fitgebonden. In: Ruysseveldt, J. van, Grumbkow, J. von, 

& Doorewaard, H. (1989). Kwaliteit van de arbeid: hedendaagse stromingen. Assen: Van Gorcum.; 

Ruysseveldt, J. van, & Witte, M.C. de (2004). Organiseren van mens en arbeid: hedendaagse benaderingen van 

de kwaliteit van de arbeid. Deventer: Kluwer.  
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Bedrijfsartsen zijn geen homogene groep en er bestaan verschillende visies op de taak- en 

rolopvatting van de professie. Kouwenhoven (2015) onderscheidt vijf modellen:  

 

 

 

In ieder model handelt de bedrijfsarts vanuit een andere visie, gebruikt andere kennis, en zet 

andere instrumenten en vaardigheden in. Volgens Kouwenhoven kan een goede bedrijfsarts 

elk van deze modellen hanteren en biedt hij niet alleen begeleiding vanuit het eigen voor-

keursmodel aan. Hij stelt dat de keuze voor het model dient te worden afgestemd op de 

behoefte of de vraag van de werkgever.62 Het is de vraag of de modellen in de praktijk zo 

strikt zijn te scheiden.  
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62 Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het 

basiscontract. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich 

volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. (www.arboportaal.nl/onderwerpen/basiscontract) 

Het medische model cure Een lichamelijke of geestelijke ziekte of gebrek leidt tot beperkingen die het werk onmogelijk maken. 

De bedrijfsarts heeft een medisch-onderzoekende rol en de werknemer is patiënt.

Het belasting/

belastbaarheidmodel

care Een onbalans in de belasting/belastbaarheid leidt tot (stressgerelateerde) klachten die het werk 

onmogelijk maken. De bedrijfsarts heeft een onderzoekende rol naar de belastbaarheid van de 

werknemer en naar de belasting van de arbeid.

Het eigen regie model consulting Verzuim is iets wat gemanaged wordt door de werkgever die dat delegeert aan de leidinggevenden. 

De bedrijfsarts geeft antwoord op de vraag wat de leidinggevende kan doen om het verzuim zo laag 

mogelijk te houden. Daarbij staat in de eerste plaats het verzuim centraal en niet de gezondheid van de 

werknemer. Ook als men ziek is, kan men in veel gevallen het werk doen of aangepast werk 

verrichten. Bedrijfsartsen zijn in dit model medisch adviseur en/of organisatieadviseur.

Het gedragsmodel coping Omgaan met beperkingen is een vorm van gedrag, gebaseerd op een eigen keuze. Verzuim is in dit 

gedragsmodel te beschouwen als een keuze. De werknemer had ook een andere keuze kunnen maken. 

De bedrijfsarts heeft een zorgende, confronterende en didactische rol.

Het strategisch 

coachmodel

coaching Verzuim is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. De werknemer is 

degene die het beste voor zichzelf kan zorgen. De bedrijfsarts heeft in dit model een strategisch 

coachende rol. De bedrijfsarts doet dat niet probleemgericht, maar doelgericht. De focus ligt niet op de 

klachten maar op de krachten. Niet alleen de vraag ‘hoe word ik weer beter’, maar ook de vraag ‘hoe 

blijf ik gezond’ staat centraal.

https://docplayer.nl/20115765-De-regie-van-de-bedrijfsarts-over-de-4-b-s-redactie-maarten-kouwenhoven-psycholoog.html
https://docplayer.nl/20115765-De-regie-van-de-bedrijfsarts-over-de-4-b-s-redactie-maarten-kouwenhoven-psycholoog.html
https://docplayer.nl/20115765-De-regie-van-de-bedrijfsarts-over-de-4-b-s-redactie-maarten-kouwenhoven-psycholoog.html
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/VisieMissieStrategie_15-12-2016.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/VisieMissieStrategie_15-12-2016.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/VisieMissieStrategie_15-12-2016.pdf
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Bijlage 2. De capability approach 

 

De capability approach (CA) is een breed normatief kader voor de evaluatie en beoordeling 

van individueel welbevinden en sociale voorzieningen, beleidsvorming, en voorstellen met 

betrekking tot sociale veranderingen in de maatschappij. De CA wordt in veel disciplines 

gebruikt, voornamelijk in ontwikkelingswetenschappen, maatschappijwetenschappen, sociaal 

beleid en politieke filosofie (Robeyns, 2005). Het belangrijkste kenmerk van de CA is de 

focus op capabilities; dat wil zeggen dat wat mensen daadwerkelijk in staat zijn te doen en te 

zijn (Van der Klink et al., 2011; Robeys, 2005; Sen, 1992). Dit contrasteert met benaderingen 

die zich richten op het geluk of de behoeftebevrediging van mensen, of op het subjectief 

welbevinden, of op inkomsten, uitgaven, of consumptie.  

Sommige aspecten van de CA kunnen worden herleid tot Aristoteles, Adam Smith, en Karl 

Marx. De CA in haar huidige vorm is met ingang van de jaren tachtig in de vorige eeuw 

ontwikkeld door de econoom en filosoof Amartya Sen, en is later (in de jaren 1990 en verder) 

door de filosoof Martha Nussbaum ingrijpend doorontwikkeld. Zij gebruikt de benadering als 

basis voor een (partiële) theorie van rechtvaardigheid (Robeyns, 2005; Van der Klink et al., 

2011).  

De CA stelt dat individuen de capabilities moeten hebben om de plannen voor hun leven te 

bedenken, na te jagen en te herzien (Venkatapuram, 2011; Van der Klink et al., 2016). Er zijn 

drie elementen van belang in de CA, namelijk capabilities, functionings – waarin waarden 

worden benadrukt – en vrijheid (Van der Klink et al., 2016). Op persoonsniveau houdt 

‘capability’ in dat iemand de vrijheid heeft om te doen of te zijn wat hij wil in relatie tot de 

verschillende combinaties van mogelijkheden die hij heeft (Sen, 1999; Van der Klink et al., 

2016). Vrijheid is volgens Sen enerzijds de mogelijkheid het eigen leven en de eigen 

leefomgeving mede vorm te geven en anderzijds de mogelijkheid om gewaardeerde doelen te 

bereiken. Capability is daarbij het geheel van taken die voor mensen waardevol en belangrijk 

zijn, en die ook daadwerkelijk binnen hun bereik liggen. Sen spreekt van het geheel van 

functionings: beings and doings that people have reason to value. Juist vanwege de waarde 

die aan deze taken wordt toegekend in de betreffende context, zijn het taken die binnen ieders 

bereik zouden moeten liggen (Van der Klink et al., 2011, 2016). Voorbeelden van 

functionings zijn: werk, rust, kunnen lezen en schrijven, gezond zijn, deel van een 

gemeenschap uitmaken, en worden gerespecteerd (Robeyns, 2005).  

 

Het gaat er volgens Sen niet alleen om welke hulpbronnen er zijn en hoe een situatie 

subjectief door betrokkenen wordt ervaren – dat is sterk onderhevig aan ‘responsshift’, 

dat wil zeggen dat mensen hun normen aanpassen aan hun situatie –, maar om de 

vraag over welke mogelijkheden leden van een samenleving daadwerkelijk 

beschikken, en hoe deze verdeeld zijn. (Van der Klink et al., 2011, p. 346; 2016, p. 73) 
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Capabilities representeren dus de kans en het vermogen van een persoon om waardevolle 

resultaten te bereiken, rekening houdend met de relevante persoonlijke kenmerken en externe 

factoren (Van der Klink et al., 2016). 

 

Alkire (2005) illustreert de rijkdom van het capability concept met een eenvoudig voorbeeld 

met betrekking tot fietsen: als iemand de fysieke eigenschappen en de vaardigheden heeft om 

te fietsen, kan hij fietsen. Bezit hij echter geen fiets of beschikt hij niet over een fiets dan 

‘kan’ hij niet fietsen. Ook als er geen wegen zijn die geschikt zijn om te fietsen, ‘kan’ hij niet 

fietsen. En als er een uitgaansverbod van kracht is, ‘kan’ hij evenmin fietsen. Capability 

omvat al die aspecten: persoonlijke bronnen (de fysieke eigenschappen en vaardigheid om te 

fietsen), materiële bronnen (beschikken over of toegang hebben tot een fiets, en een fysieke 

(geschikte) weg), en sociale omgeving (geen uitgaansverbod) die in staat stelt en waardoor 

middelen en eigenschappen daadwerkelijk kunnen worden benut om de functioning van 

fietsen tot uitvoer te brengen (ervan uitgaande dat dit een waardevolle functioning is binnen 

de gegeven context) (Alkire, 2005; Van der Klink et al., 2011, p. 346; 2016, p. 73, 74).  

De crux en de complexiteit bij capability zit dus in de combinatie van de verschillende 

betekenissen van het ‘kunnen’, dat zowel verwijst naar: 1. in staat zijn tot; 2. de 

mogelijkheden hebben; en 3. in staat gesteld worden.  

Net als bij fietsen gaat het bij werk om al deze verschillende aspecten van capability; van het 

identificeren van een waardevolle functioning, tot het in staat zijn tot, als om het in staat 

gesteld worden. Anders gezegd: het gaat zowel om de individuele werkende die in staat en 

gemotiveerd moet zijn om te werken, als om de context waarbinnen dit plaatsvindt, die het 

mogelijk moet maken om gewaardeerde taken uit te voeren, die bijdragen aan doelen die die 

voor de persoon van belang zijn en die worden gewaardeerd door de werkgever (Van der 

Klink et al., 2011, p. 346; 2016, p. 73, 74). 

Van der Klink et al. (2011) geven aan dat voor het veld van arbeid en gezondheid en 

duurzame inzetbaarheid het verrichten van arbeid als zodanig in zeer algemene zin kan 

worden beschouwd als een capability in de zin van Sen, mits die arbeid aangemerkt kan 

worden als een waardevolle activiteit (p. 348).  
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Bijlage 3. Oproep respondenten middels een direct mail aan de leden van de NVAB 

 

Van: NVAB [mailto:nvab@nvab-online.nl]  

Verzonden: maandag 30 januari 2017 17:37 

Aan: NVAB 

Onderwerp: respondenten gezocht onderzoek aandacht voor zingeving door bedrijfsartsen 

  

Dit is géén NVAB-bericht maar verspreiding vindt via het secretariaat van de NVAB plaats. 

Mocht u geen prijs stellen op dergelijke mails, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons 

door te geven en zullen wij het in ons ledenbestand noteren. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

Postadres: Postbus 2113, 3500 GC Utrecht 

Bezoekadres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 

nvab@nvab-online.nl 

T 030-2040620 

 

 

Onderwerp: respondenten gezocht onderzoek aandacht voor zingeving door 

bedrijfsartsen 

  

Geachte heer/mevrouw, 

  

In het kader van mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar aandacht voor zingeving door 

bedrijfsartsen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar tien respondenten. 

Hieronder leid ik mijn afstudeeronderzoek nader in en leg ik u een aantal vragen voor waarop 

ik tijdens een gesprek graag uw visie en reflecties verneem.  

  

Zingeving krijgt in het algemeen en in het bijzonder binnen de gezondheidszorg steeds meer 

aandacht. Zo heeft ZonMw in 2016 een signalement uitgebracht over zingeving in zorg, 

omdat zij het van belang acht de beroepsmatige bewustwording en belangstelling voor deze 

dimensie van gezondheid te vergroten.1 De toegenomen aandacht voor zingeving kan worden 

geplaatst binnen de nieuwe kijk op gezondheid en de daarmee gepaard gaande verschuiving 

van een hoofdzakelijk ziektegerichte naar een meer persoonsgerichte benadering in de 

gezondheidszorg. In het moreel fundament van de NVAB is zingeving een van de acht 

sleutelbegrippen die gelden als uitgangspunten voor het professioneel handelen van de 

bedrijfsarts.2 

Mijn onderzoek betreft een kleinschalig, verkennend onderzoek naar wat bedrijfsartsen 

verstaan onder zingeving, of en hoe zij daar in hun praktijk aandacht aan besteden, en wat zij 

nodig hebben om dat goed te kunnen doen. 

  

  

mailto:nvab@nvab-online.nl
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De vraagstelling van mijn onderzoek luidt: ‘Wat betekent aandacht voor zingeving in de 

begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen en wat zijn hun ervaringen hiermee?’ 

Ik heb de vraag bewust breed geformuleerd, omdat het een exploratief onderzoek betreft 

waarin ik het terrein in kaart wil brengen. 

Ik wil u graag de volgende vragen voorleggen in de hoop dat u hierover tijdens een interview 

uw gedachten met mij wil delen.  

1.  Wat verstaat u onder zingeving? 

2.  Ziet u aandacht voor zingeving als legitiem onderdeel van (uw terrein binnen) de 

(bedrijfs)gezondheidszorg? Waarom wel/niet? 

3.  Schenkt u aandacht aan zingeving (in contact met cliënten) en zo ja, op welke manier? 

4. Wat heeft u nodig om aandacht aan zingeving te kunnen schenken? 

  

Het interview zal ongeveer 60 minuten duren en vindt plaats op een in overleg te bepalen 

locatie en datum in februari of maart. Het interview zal worden opgenomen met een voice 

recorder, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Na het interview schrijf ik een verslag van ons 

gesprek dat ik ter goedkeuring naar u mail. Het staat u vrij om aanpassingen in het verslag te 

laten aanbrengen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd 

weergegeven in het onderzoeksverslag. 

  

Voor de volledigheid vermeld ik dat ik naast mijn studie werkzaam ben bij het 

Kwaliteitsbureau NVAB, waar ik onder andere werkzaamheden verricht in het kader van 

visitatie. Mijn onderzoek staat los van mijn werkzaamheden bij het Kwaliteitsbureau en mijn 

collega’s hebben geen toegang tot onderzoeksgegevens. Zij zijn uiteraard wel geïnteresseerd 

in de resultaten en zullen te zijner tijd mijn scriptie lezen.  

  

Ik verneem het graag als u wilt meewerken aan een interview. 

U kunt uw reactie mailen naar sabrina.kwint@student.uvh.nl. Wilt u hierbij de 

volgende gegevens vermelden: naam, telefoonnummer, plaats, werksetting 

(interne/externe arbodienst, zelfstandig, iets anders), en hoe lang u al werkzaam bent als 

bedrijfsarts? 

  

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan hoor ik het graag. 

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw reactie. 

  

Met vriendelijke groet,  

Sabrina Kwint 

masterstudent aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht  

  

  
1 ZonMw (2016). De mens centraal. ZonMw-signalement over Zingeving in zorg. Den Haag: ZonMw. 
2 NVAB (2016). Visie, missie & strategie van de NVAB. Utrecht: NVAB. 

  
  

mailto:sabrina.kwint@student.uvh.nl
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Bijlage 4. Topiclijst interviews 

 

De volgende topiclist werd gehanteerd bij elk afgenomen interview. De interviews waren 

semigestructureerd, waarbij de nadruk lag op het vloeiende en natuurlijke verloop van de 

gesprekken, waardoor niet elke vraag in elk interview gesteld of hetzelfde gesteld is.  

 

‘Informed consent’/toelichting en toestemming  

 Respondent bedanken voor bereidheid mee te werken aan het onderzoek.  

 Benoemen dat het interview uitgewerkt wordt in een verslag dat ter goedkeuring naar 

hem/haar gezonden wordt. Hierin staat het hen vrij eventuele aanpassingen aan te laten 

brengen.  

 Melden dat uitlatingen geanonimiseerd weergegeven worden in het onderzoek en in 

eventuele andere uitlatingen. 

 Vragen of er enig bezwaar tegen is dat het gesprek opgenomen wordt.  

 Kort het doel van het onderzoek noemen: het betreft een kleinschalig, verkennend 

onderzoek naar wat bedrijfsartsen verstaan onder zingeving, of en hoe zij daar in hun 

praktijk aandacht aan besteden, en wat zij nodig hebben om dat goed te kunnen doen. 

 Vertellen dat hij/zij als expert in dit onderzoek wordt geacht; ik hoor graag zijn/haar 

opvattingen/gedachten/ervaringen.  

 In tweevoud ondertekenen van het formulier informed consent. 

 

Openingsvragen  

 Leeftijd?  

 Hoe lang werkzaam als bedrijfsarts?  

 In welke setting? (externe arbodienst, interne arbodienst, zelfstandig, anders …) 

 

Vragen 

1. Wat verstaat u onder zingeving? 

 Wat ziet u als aspecten van zingeving? 

 Welke (impliciete) zingevingsvragen komt u tegen in de praktijk? 

2. In hoeverre vindt u aandacht voor zingeving belangrijk?  

 Vindt u dat er in de gezondheidszorg aandacht dient te worden besteed aan 

zingeving? En in de bedrijfsgezondheidszorg? Waarom wel/niet?  

 Ziet u hier voor u/de bedrijfsarts een taak in? Waarom wel/niet? Wanneer 

wel/niet? 

3. Op welke wijze schenkt u aandacht aan zingeving (in contact met cliënten)? 

 Welke zingevingsaspecten adresseert u/zou u willen adresseren in uw praktijk? 

 Op welke manier adresseert u genoemde aspecten? Waar richt u zich dan op? 

 Wat betekent het voor cliënten dat u hier aandacht aan besteed? Hoe weet u dat? 

 Heeft u een voorbeeld van een situatie waarin u volgens u aandacht heeft besteed 

aan zingeving? 

 Denkt u dat cliënten ermee gediend zouden zijn als bedrijfsartsen aandacht 

zouden besteden aan zingeving? Zo ja, waar denkt u dan aan? Zou u hier zelf 

behoefte aan hebben? Kunt u mij vertellen waarom wel/niet?  
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 Wat betekent het voor u als u aandacht besteed aan zingeving? (welbevinden, 

werksatisfactie, …) 

 Werkt u op dit gebied samen met andere disciplines? Zo ja, met wie en waarom? 

Verwijst u wel eens? 

 Wat werkt bij aandacht voor zingeving belemmerend en bevorderend? 

 Wat is een goede of niet goede manier om hiermee om te gaan? 

4. Welke eisen stelt het aandacht schenken aan zingeving aan uw professionaliteit?  

 Over welke kennis en vaardigheden moet een bedrijfsarts volgens u beschikken 

om zingevingsaspecten voldoende te kunnen herkennen en adresseren? 

 In hoeverre denkt u te beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden? 

 Welke eisen stelt het omgaan met zingevingsvragen aan de organisatie 

waarbinnen u werkzaam bent? (randvoorwaarden; beschikbare tijd; systeem) 

 Voelt u zich hierin voldoende gefaciliteerd? 

 Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van omgaan met 

zingevingsvragen? Zo ja, waar denkt u dan aan? 

 

Afronden  

 Aangeven alle vragen te hebben gesteld. Wilt u nog iets toevoegen aan hetgeen we 

besproken hebben?  

 Hoe was dit gesprek voor u?  

 Bedanken voor medewerking en openheid. 

 Vertellen dat verslag na uitwerking van het interview per mail aan hem/haar gezonden 

wordt ter aanpassing en goedkeuring, en dat dit even kan duren vanwege de beperkt 

beschikbare tijd. 

 

  



 

Zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk 103 

Bijlage 5. Informed consent respondenten 

 

Sabrina Kwint 

Masterstudent Universiteit voor Humanistiek 

sabrina.kwint@student.uvh.nl / sabrina_kwint@hotmail.com 

tel.nr. 

 

februari/maart 2017 

 

Onderwerp: interview i.h.k.v. een onderzoek naar aandacht voor zingeving door bedrijfsartsen 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In het kader van mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar aandacht voor zingeving door 

bedrijfsartsen. Hartelijk dank voor uw positieve reactie op mijn oproep voor respondenten 

voor dit onderzoek en uw bereidheid deel te nemen aan een interview! 

Hieronder leid ik mijn afstudeeronderzoek nader in en leg ik u een aantal vragen voor waarop 

ik tijdens een gesprek graag uw visie en reflecties verneem.  

 

Zingeving krijgt in het algemeen en in het bijzonder binnen de gezondheidszorg steeds meer 

aandacht. Zo heeft ZonMw in 2016 een signalement uitgebracht over zingeving in zorg, 

omdat zij het van belang acht de beroepsmatige bewustwording en belangstelling voor deze 

dimensie van gezondheid te vergroten.1 De toegenomen aandacht voor zingeving kan worden 

geplaatst binnen de nieuwe kijk op gezondheid en de daarmee gepaard gaande verschuiving 

van een hoofdzakelijk ziektegerichte naar een meer persoonsgerichte benadering in de 

gezondheidszorg. In het moreel fundament van de NVAB is zingeving een van de acht 

sleutelbegrippen die gelden als uitgangspunten voor het professioneel handelen van de 

bedrijfsarts.2  

Mijn onderzoek betreft een kleinschalig, verkennend onderzoek naar wat bedrijfsartsen 

verstaan onder zingeving, of en hoe zij daar in hun praktijk aandacht aan besteden, en wat zij 

nodig hebben om dat goed te kunnen doen. 

 

De vraagstelling van mijn onderzoek luidt: ‘Wat betekent aandacht voor zingeving in de 

begeleiding van patiënten door bedrijfsartsen en wat zijn hun ervaringen hiermee?’ 

Ik heb de vraag bewust breed geformuleerd, omdat het een exploratief onderzoek betreft 

waarin ik het terrein in kaart wil brengen.  

 

Ik wil u graag de volgende vragen voorleggen:  

1. Wat verstaat u onder zingeving? 

2. Ziet u aandacht voor zingeving als legitiem onderdeel van (uw terrein binnen) de 

(bedrijfs)gezondheidszorg? Waarom wel/niet? 

3. Schenkt u aandacht aan zingeving (in contact met cliënten) en zo ja, op welke manier?  

4. Wat heeft u nodig om aandacht aan zingeving te kunnen schenken?  

 

Het interview zal ongeveer 60 minuten duren en vindt plaats op een in overleg te bepalen 

locatie en datum in februari of maart. Het interview zal worden opgenomen met een voice 

recorder, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Na het interview schrijf ik een verslag van ons 

gesprek dat ik ter goedkeuring naar u mail. Het staat u vrij om aanpassingen in het verslag te 

laten aanbrengen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd 

weergegeven in het onderzoeksverslag.  



 

Zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk 104 

 

Voor de volledigheid vermeld ik dat ik naast mijn studie werkzaam ben bij het 

Kwaliteitsbureau NVAB, waar ik onder andere werkzaamheden verricht in het kader van 

visitatie. Mijn onderzoek staat los van mijn werkzaamheden bij het Kwaliteitsbureau en mijn 

collega’s hebben geen toegang tot onderzoeksgegevens. Zij zijn uiteraard wel geïnteresseerd 

in de resultaten en zullen te zijner tijd mijn scriptie lezen.  

 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan hoor ik het graag.  

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking aan het interview! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sabrina Kwint 

masterstudent aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht  

 

 

 

 

 

 

 
1 ZonMw (2016). De mens centraal. ZonMw-signalement over Zingeving in zorg. Den Haag: 

ZonMw. 
2 NVAB (2016). Visie, missie & strategie van de NVAB. Utrecht: NVAB. 
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Toestemmingsverklaring (informed consent) 

 

 

Onderwerp: interview i.h.k.v. een onderzoek naar aandacht voor zingeving door bedrijfsartsen 

 

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 

het onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichtingsbrief. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het 

recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en 

besef dat ik op elk moment mag stoppen met mijn deelname. Indien mijn onderzoeksresultaten 

gebruikt zullen worden in wetenschappelijke publicaties, dan wel op een andere manier 

openbaar worden gemaakt, zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens 

zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog 

verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me 

wenden tot: Sabrina Kwint 

Masterstudent Universiteit voor Humanistiek 

sabrina.kwint@student.uvh.nl / sabrina_kwint@hotmail.com 

tel.nr. 

 

 

 In tweevoud getekend:  

 

 

Naam respondent : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………….. 

  

 

 

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende 

vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

 

Naam onderzoeker  : Sabrina Kwint 

 

 

Handtekening  : ………………………………………………….. 
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Bijlage 6. Codelijst 

 

1. Wat is de visie van bedrijfsartsen op zingeving en de plaats hiervan binnen de zorg en 

specifiek binnen de bedrijfsgezondheidszorg? 

 

1.1 Welk belang hechten bedrijfsartsen aan aandacht voor zingeving in de zorg, en specifiek in de 

bedrijfsgezondheidszorg? 

Open codes (14)  

capabilities 

curatieve sector 

duurzame inzetbaarheid 

gezondheid/ziekte 

holistische zorg/ 

   brede blik 

huisarts 

ICF-model 

kwaliteit van leven 

positieve gezondheid 

rol/taak bedrijfsarts 

vermogen 

werk en zingeving 

zingeving bedrijfs-zorg 

zingeving zorg 

Zingeving is onderdeel van holistische zorg/brede blik (mens in 

context zien) = voorwaarde voor leveren goede zorg (afgestemd 

op persoon) (positieve gezondheid) 

 

Curatieve zorg meer gericht op deelaspecten, daardoor minder 

aandacht voor zingeving; behalve psychische/psychiatrische zorg 

wellicht. Alle zorgverleners moeten aandacht besteden aan 

zingeving. Huisarts meest aangewezen in aandacht voor 

zingeving. 

 

Bedrijfsartsen moeten aandacht besteden aan zingeving; de 

gerichtheid op duurzame inzetbaarheid is hier direct mee 

verbonden. Zie ook capability visie  werk als zingevingsbron. 

 

1.2 Wat verstaan bedrijfsartsen onder zingeving? 

Open codes (27) Open codes (sub) Categorieën 

autonomie 

bestaansvragen 

betekenisgeving 

bewustwording 

capabilities 

cultuurgebonden 

doelen 

energie 

geluk/tevredenheid 

jezelf zijn 

keuzes 

kwaliteit van leven 

Maslow  

   behoeftepiramide 

mensbeeld 

nuttig 

ontwikkeling/ontplooiing 

plezier/genieten/lol 

referentiekader(s) 

regie en controle 

relatie met anderen 

religie/levens- 

   beschouwing/geloof 

spiritualiteit 

[alle] Algemeen  

Zingeving heeft van doen met: 

- ‘Dat je leven zin heeft’ 

- Wat iemand belangrijk vindt (in 

het werk) 

- Levensbeschouwing/geloof 

- Spiritualiteit (2 resp.) 

- Ervaren van zin 

cultuurgebonden 

mensbeeld 

referentiekader(s) 

religie/levens- 

   beschouwing/geloof 

spiritualiteit 

Zingevingskader 

- Invloed van iemands achtergrond 

op wat hij/zij belangrijk vindt; 

vooral ‘levensbesch.’, culturele 

achtergrond 

- Invloed levensbesch. BA 

betekenisgeving 

bewustwording 

capabilities 

doelen 

keuzes 

ontwikkeling/ontplooiing 

regie en controle 

waardenoriëntatie  

Zingevingsproces 

Samenv.: een proces waarbij je 

nadenkt over wat voor jou belangrijk 

is, en op basis daarvan kun je jouw 

handelen en gemaakte keuzes 

betekenis geven/evalueren en 

eventueel nieuwe keuzes maken en 

doelen (bij)stellen. 

 ‘proces’ niet specifiek genoemd; 

inductief verkregen 
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Open codes (27) Open codes (sub) Categorieën 

[VERVOLG] 

waardenoriëntatie 

werk en zingeving 

zelfvertrouwen 

zelfverwerkelijking 

zingevingsbehoeften 

capabilities 

relatie met anderen 

religie/levens- 

   beschouwing/geloof 

werk en zingeving 

zingevingsbehoeften 

Zingevingsbronnen 

- Geloof 

- Werk! werk capabilities 

- Relaties/anderen 

 

autonomie 

bewustwording 

capabilities 

doelen 

energie 

geluk/tevredenheid 

Maslow behoeftepiramide 

ontwikkeling/ontplooiing 

plezier/genieten/lol 

regie en controle 

relatie met anderen 

waardenoriëntatie 

werk en zingeving 

zelfvertrouwen 

zelfverwerkelijking 

zingevingsbehoeften 

Uitkomst van zingevingsproces – 

zinervaringsaspecten 

- Doelen 

- Weten wat je belangrijk vindt 

(SK: waardevolheid) 

- Regie/controle 

- Verbondenheid + ertoe doen 

- Je potentieel tot uitdrukking 

kunnen en mogen brengen; 

zelfverwerkelijking 

- Positieve gevoelens ervaren 

bestaansvragen 

religie/levens- 

   beschouwing/geloof 

werk en zingeving 

Niveaus van zingeving 

- Bewust/onbewust 

- Hogere vs dagelijkse zingeving 1x 

 

 

2. Wanneer is aandacht voor zingeving door bedrijfsartsen aan de orde? 

 

Open codes (3)  

bestaansvragen 

burn-out/ 

   psychische problemen 

problematiek 

De respondenten geven aan dat patiënten zingevingsvragen stellen 

als zij uit evenwicht/balans zijn en/of als zij de controle/regie 

kwijt zijn.  

‘Oorzaken’: 

- ingrijpende gebeurtenissen; m.n. verlieservaringen 

- ernstige en/of chronische ziekte 

- overspanning, psychische problemen, burn-out 

- het werk niet (meer) leuk vinden 

- levensfasegebonden crisis/balans leven opmaken 

- de rol van de (veranderde) maatschappelijke en werkcontext 
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3. Wat betekent aandacht voor zingeving in contact met patiënten (en hun werkgever) door 

bedrijfsartsen in de praktijk? 

 

3. Wat betekent aandacht voor zingeving in contact met patiënten (en hun werkgever/organisatie) 

door bedrijfsartsen in de praktijk? 

Open codes (39)  

balans 

bestaansvragen 

bewustwording 

capabilities 

coachen 

contact met cliënt 

creativiteit/  

   beeldende werkvormen 

doelen 

empoweren 

functioneren 

gedragsverandering 

holistische zorg 

inhoud van het werk 

inzetbaarheid 

keuzes 

kwaliteit vd arbeid 

luisteren 

maatschappij en  

   zingeving 

mee leren omgaan 

mensen in hun kracht 

   zetten 

mogelijkheden 

omgeving/context/ 

   systeem 

omstandigheden werk 

ontwikkeling/ontplooiing 

oplossingen 

organisatie en zingeving 

persoonsafhankelijk 

presentie/er zijn 

regie en controle 

rol/taak bedrijfsarts 

signaleren/herkennen 

vermogen 

verwerken 

verzuimconsult 

waardenoriëntatie 

werk en zingeving 

zingeving bedrijfs-zorg  

zingevingsbehoeften 

zorg bieden/begeleiden 

Begeleiden van patiënten 

- doel = duurzame werkhervatting  impliceert zin 

             = (her)vinden balans/evenwicht + gevoel van controle/ 

            regie door patiënt (opv. positieve gezondheid!) 

       stimuleren en empoweren van patiënten (vergroten 

           autonomie) 

- start met inventarisatie wat mensen belangrijk vinden binnen 

alle levensdomeinen (holistisch); focus uiteindelijk op werk 

- meelopen in zingevingsproces patiënt; is onderdeel van breder 

ontwikkelingsproces  m.n. rol van procesbegeleider 

- coachen: helpen bij zaken op een rijtje zetten, bij uitzoeken wat 

voor iemand belangrijk is en bij wat de wensen en 

mogelijkheden – capabilities - (in werk) zijn, bij het zoeken 

naar oplossingen, en bij het maken van keuzes. Door bieden 

van andere perspectieven (helpen bij bewustwording) en 

praktische handvatten. 

M.b.v. communicatieve vaardigheden en psychologische 

kennis, 1 resp noemt positieve insteek 

Hoe kan iemand kwaliteit van leven/gezondheid ervaren 

ondanks beperkingen? (2 resp.) 

Aandacht voor de werkcontext; de kwaliteit van arbeid 

1 resp noemt vragenlijst capabilities als onderdeel PMO 

Aandacht voor de vraag achter de vraag (1 resp.; vaak 

impliciet) 

 vooral cognitief; 1 resp. beeldende werkvormen 

 vooral doel- en oplossingsgericht 

 

Bovenstaande werkwijze is niet altijd van toepassing 

  een meer ‘latende’ modus (4 resp.): mensen hun verhaal laten 

doen, luisteren, ‘er zijn’/presentie (= waarde in zichzelf) 

  De mate waarin bedrijfsartsen patiënten begeleiden bij 

zingevingsvragen, verschilt: 

- persoonsafhankelijk: interesse, expertise, en taak-/ 

rolopvatting bedrijfsarts; resp. doen het graag zelf 

- (on)mogelijkheden binnen contract  doorverwijzen 

- scope/reikwijdte: werk? + zingevingsniveau  

doorverwijzen (herkenning  doorverwijzen) zie 3.2 

- zelfzorg: balans afstand-nabijheid bewaken 

 

Adviseren/coachen van leidinggevende/werkgever 

- stimuleren goed werkgeverschap  duurzame inzetbaarheid  

- gesprek over waarden die voor organisatie belangrijk zijn 

 

NB: Dit is nauw verweven met de rol-/taakopvatting van de 

bedrijfsarts in het algemeen en is moeilijk van elkaar te scheiden! 
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3.2 Werken bedrijfsartsen op dit gebied samen met en/of verwijzen zij naar andere disciplines? 

Open codes (5)  

coach 

doorverwijzen 

geestelijk verzorger 

maatschappelijk werker 

psycholoog 

- Bieden vaak graag zelf begeleiding/coaching hierbij 

- Mogelijkheid hiertoe afhankelijk van ruimte in contract 

- Het verschilt wat iemand zelf oppakt en hoe ver iemand daarin 

gaat; zie 3.1 De mate waarin… 

- Verwijzen vaak naar: (arbeids)psychologen, bedrijfsmaat-

schappelijk werkers, coaches; liefst uit eigen netwerk 

- Verwijzen soms naar dominee, pastoor, rouwtherapeut, 

filosofisch consulent, Ciran 

- GV-er onbekend (4 resp. gevr.); wel interessant alternatief voor 

(cognitieve gedragstherapie door) psycholoog 

 

3.3 Wat levert het patiënten op als bedrijfsartsen naar hun idee aandacht hebben voor zingeving? 

Open codes (1)  

opbrengst zingeving  

   voor cliënt 
- Voelen zich gezien en gehoord 

- De uitkomst van begeleiding in een zingevingsproces kan zijn: 

meer zelfinzicht, inzicht in wat men belangrijk vindt, 

handvatten om dingen anders te zien en/of te doen, een gevoel 

van controle.  

Zichtbaar in: een toename in energie, daadkracht en/of 

zelfvertrouwen, en een afname van de (vaak psychische) 

problemen. 

 

3.4 Wat levert het bedrijfsartsen op als zij naar hun idee aandacht hebben voor zingeving? 

Open codes (1)  

opbrengst zingeving 

   voor BA 
- Onlosmakelijk verbonden met een zinvolle invulling van hun 

functie 

- Past bij hoe ze in het leven staan 

- Deze gesprekken zijn (een van) de leukste en meest zingevende 

aspecten van hun werk 

- Boeiend om het ontwikkelingsproces van mensen te volgen en 

daaraan te mogen bijdragen 

- Ervaren verbinding met anderen, ‘echt contact hebben’ 

- Blij echt iets toe te voegen, van betekenis te zijn voor anderen 

- Dankbaar voor het verkregen vertrouwen 

- Leerzaam 

- Bevredigend, voldoening 

 

 

4. Welke eisen stelt het aandacht schenken aan zingeving van patiënten aan de 

professionaliteit van bedrijfsartsen?  

 

4.1 Over welke attitude, kennis en vaardigheden dienen bedrijfsartsen te beschikken om 

zingevingsaspecten voldoende te kunnen herkennen en adresseren?  

&  

4.2 In hoeverre denken bedrijfsartsen over de vereiste attitude, kennis en vaardigheden te 

beschikken? 
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Open codes (45) Categorieën 

aandacht 

afstand en betrokkenheid 

belangeloosheid 

belangstelling in cliënt 

coachen 

communicatie 

confronteren 

creativiteit/ 

   beeldende werkvormen 

empathie 

empoweren 

ervaringskennis 

ethiek 

filosofie 

gelijkwaardigheid 

geruststellen 

gevoeligheid 

integriteit 

jezelf inzetten 

kennis tbv zingeving 

lef 

levenservaring 

levenshouding 

luisteren 

mee leren omgaan 

mensen in hun kracht   

   zetten 

nieuwsgierigheid/ 

   verwondering 

oog voor diversiteit/ 

   verschillen 

open/onbevooroordeeld 

opleiding 

persoonsafhankelijk 

presentie/er zijn 

prikkelen 

referentiekader(s) 

reflectie 

respect 

signaleren/herkennen 

spiegelen 

vaardigheden tbv 

   zingeving 

veilig, op gemak, rust 

verbinding/aansluiting 

vertrouwen 

vragen stellen 

zelfkennis 

zelfzorg 

zorg bieden/begeleiden 

Attitude en referentiekader 

 

In staat zijn tot open, respectvolle communicatie: 

- belangstellend zijn 

- empathie tonen 

- gelijkwaardigheid (2x) 

- de patiënt respectvol benaderen vanuit een open, 

onbevooroordeelde houding 

- nieuwsgierigheid/verwondering (2x) 

- lef (1x) 

- een bepaalde gevoeligheid hebben om signalen op te pakken 

(1x) 

 

Besef hebben van en respect hebben voor de levensbeschouwing 

van de patiënt: 

- oog hebben voor verschillen en gehanteerde referentiekader(s) 

 

De kunst verstaan present te zijn: 

- presentie/er zijn (2 resp.) 

- waarde van luisteren in zichzelf (3 resp.) 

- aandacht 

 

Je eigen mens-zijn inzetten: 

- afstand en betrokkenheid 

- zelfkennis en zelfreflectie 

- ‘Jezelf zijn’ als voorwaarde voor vertrouwensrelatie (2x expl.) 

- 1 resp. deelt ook ervaringen uit eigen leven mits functioneel. 

Vaardigheden 

 

Het doel is de patiënt te helpen bij het behouden, of zo nodig 

vergroten van de regie door te analyseren wat er speelt. (alle 

respondenten) 

 

Communicatieve vaardigheden zijn volgens resp het belangrijkst: 

- luisteren 

- (open) vragen stellen 

- doorvragen 

- aansluiting bij (het verhaal van) de patiënt zoeken 

- prikkelen/confronteren (bijv. tegenstrijdigheden benoemen) 

- uitleggen/informeren 

- spiegelen 

- letten op zowel verbale als non-verbale communicatie 

- verschillende niveaus van communicatie herkennen en 

inzetten 

- betekenissen niet voor de ander invullen 

 

- het verkennen van de vraag achter de vraag (1x expliciet; 

meesten impliciet) 

- het herkennen van signalen van zingevingsvragen (3x) 

- zelfreflectie/reflectievaardigheden 

 



 

Zingeving in de bedrijfsartsenpraktijk 111 

Open codes (45) Categorieën 

Zelfzorg door de bedrijfsarts 

 

Het bewaken van de eigen grenzen: 

- balans tussen afstand en nabijheid (heftig) 

- bewaken van de expertise/scope (bijv. gesprek kunnen 

afbakenen) 

- helderheid hebben over taken en bevoegdheden  

 

Feedback/ondersteuning: 

- allen vinden het belangrijk om moeilijke casuïstiek te kunnen 

bespreken met collega’s (niet per se BA)  intervisie (andere 

perspectieven) 

- supervisie (2x)  

- geen behoefte aan verdere ondersteuning 

Kennis 

 

Kennis van religies en andere culturele achtergronden (6x)  

 

Kennis van de mens in de breedte (holistische opvatting) (allen): 

- kennis van de ontwikkelingspsychologie (3x) 

- de invloed van de leefwereld 

- zingeving (1x) 

Hiervoor input uit: filosofie (3x), ethiek (2x), humanistiek (1x), 

antropologie (1x), bestuurskunde (1x)  denkkader nodig (1x) 

 

- zelfkennis (attitude) 

- ervaringskennis, levenservaring (attitude) 

 

 Er moet aandacht voor zijn in de opleiding; dat is nu niet zo, 

behoudens de holistische opvatting (1x), en ruimte voor 

intervisie (1x) 

 Bedrijfsartsen moeten in staat zijn om de juiste 

(organisatorische) randvoorwaarden te creëren. Zie 4.3 

[ZIE HIERVOOR] 4.2 In hoeverre denken bedrijfsartsen over de vereiste attitude, 

kennis en vaardigheden te beschikken? 

Geen van de respondenten geeft expliciet aan hier niet over te 

beschikken. 

De meeste respondenten geven aan dat specifieke attitude, kennis 

en vaardigheden nodig zijn; 2 resp. geven expliciet aan dat naast 

de ‘normale’ communicatieve vaardigheden geen extra kennis en 

vaardigheden vereist zijn; zij noemen echter ook kennis van 

religies en andere culturen.  

[SK: Het antwoord hangt natuurlijk af van wat iemand onder 

zingeving verstaat!] 
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4.3 Welke (organisatorische) randvoorwaarden zijn nodig opdat bedrijfsartsen aandacht aan 

zingeving kunnen besteden (in contact met patiënten en hun werkgever) en voelen zij zich hierin 

voldoende gefaciliteerd? 

Open codes (15) Categorieën 

behoefte aan  

   ondersteuning 

belemmerend voor 

zingeving 

beroepsgeheim 

bevorderend voor  

   zingeving 

casemanager 

contracten 

gefaciliteerd door WG 

helderheid over rol BA 

intervisie 

onafhankelijkheid/ 

   onpartijdigheid 

respect 

ruimte 

tijd 

vermogen 

vertrouwen 

Voldoende tijd 

- minimaal 45 min voor eerste consult, daarna volstaat 30 min 

- niet alle respondenten krijgen die tijd 

- alle respondenten krijgen/nemen de benodigde tijd 

Vertrouwensrelatie met de patiënt 

- vertrouwen 

- eerder geschetste attitude 

- duidelijke uitleg over rol en werkwijze BA 

- integriteit 

- onafhankelijkheid/onpartijdigheid 

Veiligheid/rust 

- veilige ruimte; letterlijk + figuurlijk 

- privacy 

- beroepsgeheim 

- vertrouwen 

De ruimte en het vertrouwen van de werkgever van de patiënt 

- vrijheid om zelf het begeleidingsproces in te plannen (tijd) 

- vertrouwen WG in tijdsbesteding en advies BA 

- contractuele voorwaarden moeten hierin voorzien 

- géén uitgeklede contracten (met bijv. casemanagers) 

Organisatie/arbodienst die de bedrijfsarts hierin faciliteert 

- contractuele voorwaarden voor bovenstaande scheppen 

  


