
Baan in  

werk en  

weg 

Een kwalitatief onderzoek naar              

   de zingeving van werk en professionalisering

       

                                                                          Universiteit voor Humanistiek 

                                                                          Astrid Oosterveld 

                                                                                   Juli, 2011 



 

2 

 

 

 

 

Betekenis van werk en professionalisering  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Begeleider: Prof. Dr. A.J.J.A. Maas, Bijzonder hoogleraar Humanisering van de zorg 

UvH, Universitair hoofddocent Organisatieverandering en sociale integratie, RSM/EUR 

Meelezer: Prof. Dr. R. Kaulingfreks, Universitair hoofddocent Organisatietheorie UvH,  

buitengewoon hoogleraar Critical Approaches to Consultancy aan de Universiteit van 

Leicester (UK).  

 

 

Master Scriptie  

Kritische Organisatie en Interventie Studies 

Astrid Oosterveld 

40061 

Utrecht 

astrid_loes@hotmail.com 

 



 

3 

 

Voorwoord  

 

Toen ik begon aan mijn afstuderen voor de Universiteit van Humanistiek had ik nooit 

gedacht dat ik maandenlang zou werken aan een en hetzelfde onderwerp. Na zes jaar 

studie was nu het moment aangebroken om te laten zien wat ik kan en wat ik al die 

jaren heb geleerd. Want, hoewel ik het liefst alle paden tegelijkertijd bewandelen wil en 

de zekerheid van het bewandelde pad mij altijd heeft aangetrokken, heb ik ervoor 

gekozen om een nieuw, nog onbekend pad op te zoeken. Dit pad, overwoekerd door 

wildgroei en met een onzichtbaar verloop heeft mij het soms moeilijk gemaakt, en 

tegelijkertijd zoveel gegeven. Robert Frost (1916) verwoordt dit voor mij op een mooie 

manier:  
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Tijdens het schrijven deze scriptie zijn er hoogte- en dieptepunten geweest. In die tijd 

zijn er mensen geweest, die mij hebben voorzien van de nodige steun en advies. Daarom 

wil ik graag de volgende mensen hartelijk bedanken voor de afgelopen maanden: 

Alexander Maas  

Voor de begeleiding en de leermomenten, die gedurende het schrijven van de scriptie 

zeer welkom waren. Dit zorgde voor een frisse kijk op het verhaal. 

Ruud Kaulingfreks 

Voor de commentaren op de teksten.  

De medewerkers van Humanitas Rotterdam Bergweg en Jan van der Ploeghuis  

Voor de prachtige verhalen, de aandacht en het enthousiasme. 

Mattijs en Eva   

Voor het inhoudelijk meedenken, en vooral ook voor de nauwkeurige kijk op de teksten.  

Floris, Martine en andere vrienden  

Voor het aanhoren van mijn lange verhalen en het zorgen voor afleiding, door drankjes, 

dansen, sport en spel. En vooral ook voor jullie vriendschap. 

Mijn ouders en mijn zus  

Voor het geduld en het geloof in mijn kunnen.  

 

 

 

Zonder jullie steun was deze scriptie niet tot stand gekomen! 
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Samenvatting 

 

Werken. Bijna iedereen heeft er mee te maken. Ontwikkelingen op zowel de 

arbeidsmarkt als onder de werknemers vragen om een andere benadering van werk. 

Vanuit de medewerkers en ook vanuit de organisatie gezien heeft de betekenis van werk 

in de afgelopen decennia ook een ontwikkeling doorgemaakt. De betekenis lijkt door de 

ontwikkelingen te zijn veranderd. Betaald werk is belangrijk voor de invulling van het 

leven. In deze scriptie vindt een theoretische en praktische verkenning naar de betekenis 

van werk en professionalisering plaats. Door gesprekken te voeren met medewerkers 

van Humanitas Rotterdam Noord worden verhalen over de betekenis van werk en 

professionalisering verzameld. Naar aanleiding van deze verhalen wordt in dit 

kwalitatieve onderzoek een beeld geschetst van diverse domeinen en elementen die 

verbonden kunnen worden aan de betekenis van werk. Hiermee wordt een antwoord 

gegeven op de vraag: hoe biedt zingeving een weg naar professionalisering?   

 Het onderzoek laat zien, dat er een aantal belangrijke domeinen te vinden zijn in 

de zingeving van werk. Naar mijn mening kunnen deze domeinen: contact, uitdaging 

en levensloop door de organisatie gebruikt worden voor professionalisering van 

medewerkers en de organisatie. Op deze manier wordt in samenwerking een 

betekenisvolle weg gevonden voor werk en professionalisering.  
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Inleiding  
 

 

De visie op werk heeft in de afgelopen decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. In 

het huidige tijdvak, waarin een financiële crisis blijvend de voorpagina’s haalt en de 

vergrijzing zijn intreden doet, wordt een vergroting van de arbeidsmarkt voorspeld, 

maar tegelijkertijd ook een mogelijke daling van het arbeidsaanbod (Ekamper & 

Henkens, 2006). Ondanks dat de crisis zijn diepste punt gehad lijkt te hebben, hoor ik in 

mijn naaste omgeving verhalen van starters, die zelfs met diploma’s op zak de 

arbeidsmarkt niet kunnen betreden. Ook hoor ik over mensen die door de effecten van 

de crisis na tientallen jaren trouwe dienst alsnog hun baan kwijtraken. Ze reageren 

verschillend op wat hen overkomt, omdat iedereen de wereld en de dingen erin ervaart 

op een eigen manier (Gergen, 2009). Maar allen beschouwen ‘werken’ als meer dan een 

tussendoortje in het leven. De spanning tussen de maatschappelijke ontwikkelingen en 

de kleine verhalen om mij heen brachten mij tot een vraag die centraal zal staan in deze 

scriptie: Wat betekent werk?  

            Uit eigen ervaring weet ik dat werk naast de handigheid van het verdienen van 

geld ook een waardevolle dagbesteding met zich mee brengt. Het zorgt hiermee voor 

een houvast in het leven. In mijn omgeving hoor ik mensen vertellen over de contacten 

met collega’s en de ervaringen op het werk. Soms gaan deze ervaringen gepaard met 

plezier, maar soms ook met pijn, verdriet en zelfs angst. Werk betekent iets, dat is wel 

duidelijk, maar wat het precies betekent, is niet duidelijk omdat het voor iedereen 

anders is. Mensen interpreteren en verstaan ervaringen op een eigen manier, in een 

eigen context en hechten hier individuele belangen aan. Deze relaties dienen te worden 

gezien in het licht van de vele diverse relaties in de wereld (Gergen, 2009).  
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 Daarnaast zijn werknemers in de loop van de tijd hun werk ook anders gaan 

waarderen. Waar een vakman vroeger in een bepaalde vakkring vertoefde, een bepaalde 

opleiding volgde, en zich bij een vaknetwerk aansloot, zijn vakmensen vandaag de dag 

vaak afkomstig uit diverse vakgebieden (Maas, 2004). Hierdoor lijken professionals nu 

overal te vinden. In beleidsstukken wordt gegooid met termen als professioneel en 

professionalisering om een bepaalde bekwaamheid en kwaliteit aan te geven. Het 

begrip is hierdoor echter langzaamaan uitgehold, en heeft hierdoor een steeds 

verwarrender betekenis. Het concept staat niet langer waarvoor het stond: hoogstaande 

beroepen, zoals arts, notaris of onderwijzer. Uit het nationale onderzoeksrapport naar 

de betekenis van werk uit 2006-2007 blijkt dat, een grotere betekenisgeving gepaard gaat 

met een hogere arbeidsproductiviteit. Echter, welke betekenissen mensen dan zoal aan 

hun werk geven wordt in dit rapport niet onderzocht.1      

  

Naar aanleiding van de diverse verhalen over zingeving en professionalisering doe ik in 

deze scriptie onderzoek naar de betekenissen van deze concepten en een eventuele 

relatie tussen deze begrippen. Zo probeer ik meer inzicht te krijgen en verschaffen in 

diverse benaderingen en verhalen. Naast een literatuuronderzoek naar deze begrippen, 

doe ik ook kwalitatief onderzoek bij professionals in de praktijk, namelijk bij Humanitas 

Rotterdam Zorgregio Noord (ZRN). In de gesprekken met deze professionals staan 

verschijnselen rond zingeving en professionalisering in hun verhalen centraal (Boeije, 

2005). Ik hoop aan de hand van deze onderzoeksbronnen enige uitspraken te kunnen 

doen over zingeving van werk en professionalisering.    

 Hoofdstuk 1 bevat een theoretisch beeld van de complexiteit van zingeving en 

                                                             
1 http://hy-me.com/Betekenis.indd.pdf. Nationaal onderzoek naar betekenis van werk. 2006-2007. 

http://hy-me.com/Betekenis.indd.pdf
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professionalisering. Deze concepten worden neergezet in een raamwerk waarbinnen dit 

onderzoek zal plaatsvinden. In dit hoofdstuk plaats ik de termen zingeving en 

professionalisering in een theoretisch kader. Eerst beschrijf ik de ontwikkelingen rond 

het begrip zingeving en de diverse betekenissen ervan. In paragraaf 1.2 schets ik kort de 

theoretische achtergrond van professionalisering en ga ik dieper in op het begrip. In  

paragraaf 1.3 worden de begrippen zingeving en professionalisering samengebracht. De 

laatste paragraaf, 1.4 geeft inzicht in de praktische toepassing van het theoretisch kader.

 Hoofdstuk 2 introduceert de probleemstelling van dit onderzoek en gaat in op 

zowel de maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek. Hierbij 

worden de centrale onderzoeksvraag en deelvragen vermeld.   

           Hoofdstuk 3 zet de methodologie uiteen voor dit onderzoek, wat inzicht geeft in 

de procedure en onderzoeksmethoden gebruikt voor dit onderzoek. Daarnaast worden 

ook de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek behandeld.   

 In Hoofdstuk 4 wordt informatie van de case, namelijk van Humanitas 

Rotterdam uitgebreid behandeld. Daarnaast biedt het kort inzicht in de locaties die 

centraal staan in dit onderzoek, namelijk Bergweg en Jan van der Ploeg (ZRN).  

 Hoofdstuk 5 zet de bevindingen uit de gesprekken en interviews bij de case 

organisatie uiteen. Dit hoofdstuk, genaamd ‘resultaten’ toont in paragraaf 5.3 de relatie 

tussen zingeving en professionalisering. Hierbij worden de wetenschappelijke theorieën 

en de gegevens uit de praktijk samengebracht.     

 Hoofdstuk 6 verbindt de theorie en de empirische gegevens en formuleert 

conclusies en antwoorden op de onderzoeksvraag.       

 Hoofdstuk 7 biedt ruimte voor een eindreflectie op de gehele scriptie.              

In de Literatuurlijst is de voor dit onderzoek gebruikte literatuur opgenomen. De 

digitale Bijlage bevat de codes, quotes en transcripten van de interviews.  
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             1.0 

     Wegen van zingeving en professionalisering  

                                  Theoretisch kader   

 

 

 

 

 

 

 

 

Om inzicht te krijgen in het zingevings- en professionaliseringsvraagstuk is het van  

belang een helder beeld te hebben van de theoretische context. De begrippen zingeving en 

professionalisering hebben in de huidige debatten een diversiteit aan definities gekregen en 

daarmee is het noodzakelijk een duidelijk kader te stellen (Martens, 2009). In dit hoofdstuk zal 

daarom ingegaan worden op het tweetal begrippen waarbij door een korte historische schets en 

huidige benaderingen de volgende deelvragen beantwoord worden. In paragraaf 1.1 de 

beantwoording van de vraag: ‘Hoe kan zingeving benaderd worden vanuit de wetenschappelijke 

literatuur’? De vraag: ‘Wat wordt er bedoeld met professionalisering in de huidige 

wetenschappelijke literatuur’, wordt behandeld in paragraaf 1.2.  

 

 

 

´Zingeving is de zoektocht naar orde, 

samenhang en richting in het bestaan, 

het nastreven van doelen die de moeite 

waard zijn, en daaraan voldoening 

beleven´(Leijssen, 2006). 
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1.1 Van en naar zingeving   

Zingeving is een proces dat door mensen steeds weer wordt beleefd, geïnterpreteerd en 

ervaren in het leven (Derkx, 2009). Hiermee doelde Derkx (2009) op het gegeven dat 

mensen van nature zingeving ervaren in het leven. Deze zingeving vindt plaats binnen 

een bepaalde context, waarbij de relatie van belang is. Hiermee wordt zingeving zowel 

in het individu gezocht, als hierbuiten, zoals in werk en omgeving. Hoewel de behoefte 

aan zingeving in de menselijke natuur zit en als een algemeen menselijk motief wordt 

gezien heeft zij door de jaren heen verschillende betekenissen toebedeeld gekregen 

(Keijzers & Jeurissen, 2002). Zingeving wordt niet langer onder het kopje van de 

geloofsovertuigingen geschaard, maar wordt toegepast op bredere delen van het leven 

(Debats, 2000 In: Leijssen, 2004). Door deze diverse toepassingen en daarmee 

betekenissen, is zingeving een woord geworden dat zijn betekenis dreigt te verliezen in 

het spanningsveld (Bellens, de Jonge & Hazelhoff, 2003). Deze diversiteit aan 

betekenissen kan verklaard worden door de verschillende contexten waarin het begrip 

wordt toegepast. Zoals Derkx (2009) beweerde met zijn uitspraak, speelt zingeving 

zowel op individueel, sociaal als maatschappelijk niveau een rol en verkrijgt het hiermee 

verschillende betekenissen.  

 

1.1.1 Individuele zingeving   

Keijzers en Jeurissen (2002) destilleren op het individuele niveau een drietal 

overkoepelende onderwerpen voor zingeving, dat diverse benaderingen van zingeving 

op dat niveau samenbindt. Allereerst noemen zij de concepten raamwerk en levensdoel, 

dat voor een mens het kader biedt om de wereld te begrijpen. Dit eerste overkoepelende 

onderwerp houdt het zoeken naar antwoorden in. De behoefte aan zekerheid van 

mensen in het leven wordt door de schrijvers hierbij als een gegeven beschouwd. 
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Daarmee wordt menselijke behoefte de wereld te begrijpen een argument voor het 

bestaan van zingeving. Juist in de huidige dynamische wereld geeft het scheppen van 

een kader met daarin eigen levensdoelen houvast en een richtpunt (Keijzers & Jeurissen, 

2002). Het kader, als cognitief aspect van zingeving, krijgt vorm door het stellen van 

concrete doelen in het leven waarmee gebeurtenissen geïnterpreteerd kunnen worden 

en hierdoor zin krijgen (Reker, 2000). Dit proces is onophoudelijk en verandert mee met 

de levensloop.            

 Het tweede overkoepelende onderwerp van de verschillende theorieën bouwt 

verder op de behoefte aan doelen in het leven. Deze doelen dienen een bepaalde waarde 

te bezitten voor de bedenker ervan (Keijzers & Jeurissen, 2002). Deze waarde geeft een 

persoonlijke invulling en betekenis aan de gestelde doelen en kan hiermee zelfs het 

leven richting geven (Keijzers & Jeurissen, 2002). Dit wordt ook als inherent aan de 

mens opgevat en noodzakelijk voor het ervaren van zingeving. Er is echter, bij het 

raamwerk van zingeving sprake van een aantal interveniërende factoren. Immers, in het 

motivationele aspect komt de eigen reflectiviteit en kritische houding kijken van degene 

die de zin ervaart, waarbij het opdoen van nieuwe ervaringen en het verkrijgen van 

nieuwe informatie gepaard dient te gaan met een kritische analyse (Keijzers & Jeurissen, 

2002; Reker, 2004). Op deze manier kan er een bredere relatie gelegd worden tussen de 

eigen ervaring en het onbekende.        

 Tot slot is het beschikken over een bepaalde invloed op de gestelde levensdoelen 

een overkoepelend karakteristiek voor zingeving (Keijzers & Jeurissen, 2002). In een 

dynamische wereld vinden mensen zin door het gevoel van een vrije wil en de 

mogelijkheid tot het zelf bepalen. Het eigen interpretatiekader, waarbinnen opgedane 

waarden en normen zijn meegenomen, dat de kijk naar de toekomst en het verleden 

bepaalt, krijgt pas zin doordat er invloed in het behalen ervan uitgeoefend kan worden 
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(Keijzers & Jeurissen, 2002). Dit verwijst naar de gevoelens van iemand over bepaalde 

doelen en gebeurtenissen in het leven (Reker, 2000). 

1.1.2 Sociale en contextuele zingeving   

Vanuit een ander perspectief, op sociaal niveau, krijgt zingeving vorm in contextuele 

zin. Met de inherente neiging van mensen om betekenis te verlenen en aan de omgeving 

te onttrekken wijst Leijssen (2004) op het belang van verbinding met anderen en op de 

verbinding met organisatie en maatschappij. Daarbij vindt een wisselwerking plaats  

tussen de betekenisgeving van organisatie naar mensen en omgekeerd (Keijzers & 

Jeurissen, 2002). Mensen verlenen betekenis aan een eigen sociale context, waarbij vorm 

wordt gegeven aan zingeving (Gergen, 2009). Verondersteld is, dat ieder mens in de tijd 

leeft. In het leven met de tijd wordt er getracht een voorstelling te maken van de 

toekomst en op deze manier vorm te geven aan het leven. Met deze toekomst voor ogen 

wordt actief gezocht naar betekenis, naar zingeving en naar een zinvolle bijdrage van 

het zelf. Maar juist tijd is een begrenzende factor (Gratton, 2000). In een sociale 

zingevings-context wordt deze begrenzing door een eigen tijd opgerekt en zingeving 

verleend en ook ontleend. Zodoende worden diverse bronnen aangewezen als 

zingevend in het leven van mensen. Mensen benaderen zingeving vanuit een eigen 

context, maar zijn daarin afhankelijk van sociale relaties. In deze sociale relaties ligt de 

mogelijkheid tot het construeren van nieuwe betekenissen, waarbij nieuwe zingeving 

ervaren kan worden (Gergen, 2009). 

 In de huidige tijd, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en zekerheden 

lijken weg te vallen worden de sociale omgeving en maatschappij als bron van 

zingeving steeds onzekerder (Ganzevoort, 1991). Immers liggen de betekenissen niet 

vast, maar zijn voer voor individuele, in plaats van collectieve interpretatiekaders.  
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1.1.3 Betekenis van werk          

Zingeving van werk kan vanuit verschillende disciplines worden benaderd. Wanneer 

werk vanuit een economisch oogpunt wordt bekeken, is werk hetgeen dat zorgt voor 

geld, en daarmee een instrument om tot financieel gewin te komen. Maar werk heeft 

voor het individu (in de groep) ook een sociologisch betekenis, bijvoorbeeld het vinden 

van een doel, maar ook het behalen van status (Van Echtelt, 2010). Het veranderen van 

de leefomgeving heeft er deels voor gezorgd dat zingeving steeds meer in werk wordt 

gezocht (Gratton & Ghoshal, 2003). In werk wordt zingeving tot stand gebracht door de 

gedeelde mening van de medewerkers over wat het bedrijf doet en de identiteit. Deze 

totstandkoming is een actief proces waarin een individu zoekt naar een boodschap 

achter signalen (Gratton, 2000). Hiermee lijkt duidelijkheid over de doelstelling van een 

organisatie van belang voor de zingeving. Zingeving komt tot stand wanneer er 

consensus bestaat over de doelstellingen van een organisatie en eigen persoonlijke 

doelstellingen. Echter, het bestaan van organisaties wordt gezien als een bewijs van de 

directe vertaling van zingeving van mensen naar operationele activiteiten (Bellens, de 

Jonge & Hazelhoff, 2003). Gratton (2000) meent hiermee, dat zingeving ingebed is in een 

collectief. Ieder mens maakt immers deel uit van een groter geheel, in dit geval een 

organisatie. Aan de organisatie kan door mensen betekenis ontleend worden. Echter, 

betekenisgeving tussen mens en organisatie is risicovol. Want een organisatie kan ook 

doelen nastreven die niet passen bij de individuele zingeving (Kaulingfreks, 2009). 

Hieruit blijkt dat het ervaren van zingeving uit verschillende domeinen wordt gehaald. 

In een onderzoek onder volwassenen naar zingeving door Van Leijssen (2004), komt het 

thema ‘relaties’ naar voren als het belangrijkste domein. Een andere belangrijke bron van 

zingeving voor mensen is ‘succes in persoonlijke ontwikkeling of in het realiseren van 

levensdoelen’ (Leijssen, 2004). Hier krijgt de betekenisgeving te maken met belangrijke 
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bezigheden zoals werk, studie, of een hobby waarin men veel tijd steekt (Gratton, 2000). 

Hiermee krijgen ervaringen betekenis tegen de achtergrond van (dergelijke) sociale 

contexten (De Lange, 1992).   

 

1.1.4 Actieve en passieve zingeving                      

In zowel individuele zingeving als zingeving op sociaal niveau wordt de rol van de 

mens als actieve betekenisgever en betekeniszoeker opgevat. In werkelijkheid is er 

echter sprake van een wisselwerking tussen de eigen mogelijkheid tot betekenis geven 

en het ervaren van zin door een verbinding. Hiermee vindt een deel van zingeving ook 

buiten invloed van mensen plaats (De Lange, 1992). Dit betekent niet dat er in zingeving 

geen sprake is van interpretatie of actieve beïnvloeding van de ontvanger. Juist in de 

beleving van zingeving heeft de ontvanger een actieve rol. Door de ervaring van 

betekenis krijgt het eigen leven zin. In het erkennen van een ervaring als raamwerk en 

doel, als waardevol en het erkennen van invloed die hierop uitgeoefend kan worden wordt 

een passieve betekenisgevende ervaring actief vertaald door iemand. Actief en passief 

komen beide voor als vormen van zingeving en dragen bij aan een geheel aan 

ervaringen en betekenissen voor ons raamwerk van zingeving (Keijzers & Jeurissen, 

2002; De Lange, 1992). 

Kenmerken van zingeving en het toekennen van zingeving worden door Bellens, de 

Jonge & Hazelhoff (2003) benaderd vanuit een ander perspectief. In een poging 

zingeving te benaderen kijken zij aan de hand van kenmerking van vervreemding, waarin 

het tegenovergestelde van zingeving gevonden kan worden. Deze kenmerken zijn:  

1. Het hechten van betekenis of het hebben van een bedoeling.  

2. Het hebben en hanteren van normen, omgangsregels en standaarden. 
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3. Het eigenhandig hebben van macht, of in staat zijn door bepaalde gedragingen het 

eigen lot te bepalen of minstens te beïnvloeden. 

4. Het gerelateerd zijn aan of van betekenis zijn voor anderen. 

5. Het hebben van een zelfbeeld of zelfbetekenis vertaald via een eigen bewustzijn dat 

steunt op ethiek, principes en moraal.        

                                                            (Bellens, de Jonge & Hazelhoff, 2003, 123) 

Duidelijk is, dat deze kenmerken van vervreemding niet gevonden kunnen worden bij 

iedereen, noch in dezelfde mate of dimensionering, aangezien de context in iedere situatie 

verschillend is. Daarbij verschilt het toekennen van betekenis ook per persoon (Gergen, 

2009). Hierbij wordt gesteld dat er, naast kenmerken, die zingeving als een persoonlijk 

gegeven en als een onderdeel van het individu benaderen, sprake is van een 

verbindende sociale context.   

1.1.5 Conclusies  

Concluderend kan worden gezegd dat zingeving door verschillende disciplines op 

diverse manieren gedefinieerd wordt. Naast dat het begrip een ontwikkeling heeft 

doorgemaakt in de afgelopen jaren, waarbij niet langer alleen de interne en subjectieve 

zingeving wordt besproken, heeft zingeving ook een plek verworven in een sociale 

context, in organisaties en in relatie met de omgeving. Echter, deze individuele en 

sociale context worden als verschillende onderdelen beschreven. De indruk die in de 

literatuur wordt gewekt, is dat zingeving voornamelijk ondervonden wordt door 

mensen wanneer er sprake is van doelen waaraan een persoonlijke betekenis verbonden 

is. Hierbij wordt het eigen interpretatiekader als meetlat gebruikt. Daarnaast wordt ‘het 

invloed kunnen uitoefenen en bepalen naar eigen zin’ als een belangrijk kenmerk van 
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zingeving gezien. Bovenal is de verbinding met de ander een belangrijk aspect. In de 

praktijk is een verbinding met de ander een belangrijk aspect in het verlenen van 

betekenis en ervaren van zin op zowel individueel als sociaal niveau. Voor de sociale 

invulling van zingeving worden relaties en werk aangehaald (Gratton, 2000; Leijssen, 

2004). Deze inbedding in het collectief maakt ruimte voor een sociale betekenis van 

zingeving, want betekenissen zijn onderhevig aan zowel individuele als collectieve 

interpretatiekaders. Aan de ene kant worden deze kaders actief door mensen ingezet, 

door waarde toe te kennen en een raamwerk te creëren. Aan de andere kant wordt in 

contact met anderen een sociale context geconstrueerd en ook betekenis gegeven aan 

ervaringen (Keijzers & Jeurissen, 2002; Lange, 1992). In werk vallen deze twee niveaus 

van zingeving samen. Dit betekent dat bij werk de context, waarin mensen betekenis 

kunnen geven en zin kunnen ervaren niet los staat van de individuele zingeving van 

mensen.  

 

1.2 Ruimte voor professionalisering  

 

Naast het verduidelijken van zingeving dient ook professionalisering een theoretische benadering 

te krijgen. Gezien de hoeveelheid aan definities worden de betekenissen van de term in deze 

paragraaf kort uiteengezet. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2.3 en 1.2.4 dieper ingegaan op een 

tweedeling in betekenissen, die gemaakt kan worden. Paragraaf 1.3 sluit af met een conclusie voor 

een wetenschappelijke benadering in dit onderzoek.  

In de literatuur is er een veelheid aan betekenissen te vinden als het gaat om 

professionalisering (Van der Kroft, 1981). De huidige tijd laat dan ook zien dat 

professionaliteit een gemeengoed is geworden (Maas, 2004). In de eerste betekenis van 
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het woord werd de term toebedeeld aan openbare functies (Van der Kroft, 1981). Dit 

maakte dat in de tijd van de Romeinen er gesproken werd over ‘profeteri’, met de 

betekenis van het publiek en openbaar verklaren (Reijnders, 2006). De geschiedenis van 

professionalisering is terug te voeren naar de voormalige professie en in die zin de 

betekenis van ‘wording tot een professie’ (Van der Korft, 1981, 19).  Hiermee werden 

vakmensen bedoeld die in het bezit waren van specifieke vakkennis (Otten, 2008). De 

nadruk lag, vooral in de literatuur van de afgelopen decennia op medische beroepen, 

die met het begrip professionalisering verbonden werden. Andere beroepen kregen 

minder aandacht (Van Houten, 2006).   

   

1.2.1 Professionaliseringsbenaderingen  

De roerige context waarin het begrip professionalisering zich de afgelopen eeuwen 

bevond vraagt om een concrete definiëring van het begrip. In de huidige 

wetenschappelijke analyses en theorieën is een onderscheid te maken tussen een aantal 

verschillende perspectieven. Deze benaderingen zijn, onder andere door Van Houten 

(2006) onderverdeeld in een drietal onderwerpen. Met aanvulling van de theorie van 

Van der Krogt (1981) wordt in deze paragraaf ingegaan op de dominante 

theorievorming rondom professionalisering.       

 De eerste benadering is de structureel-functionalistische benadering. Voor deze 

benadering wordt de moderne en complexe samenleving als afzetpunt gebruikt om te 

kijken naar professionalisering. Daarbij worden concrete beschrijvingen gebruikt als 

middel om de huidige complexere problemen op te lossen en te verklaren (van Houten, 

2003). Deze functionalistische benadering gaat in op de invulling van de taken van een 

professie (Van der Krogt, 1981). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de waarde van 

het individuele en de vereisten vanuit de samenleving. De vereisten kunnen als 
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afzetpunt worden gebruikt voor professionalisering. Van der Krogt (1981) omschrijft de 

professionalisering van een beroep dat belangrijk wordt voor de samenleving in de loop 

van de tijd. In deze benadering wordt gekeken naar professionalisering op 

maatschappelijk niveau, waarbij de relatie tussen de beroepsgroep en de samenleving 

centraal staat (Boon, 2005).          

 Een tweede benadering, die van de zogenoemde attributietheorie, bekijkt 

professionalisering vanuit een ander perspectief, namelijk naar de kenmerken van 

professionalisering en niet zozeer naar de oorzaken ervan (Van Houten, 2003). Deze 

descriptieve benadering houdt de ideale kenmerken van een professie voor als richtpunt 

voor professionalisering (Van der Krogt, 1981). Ondanks de diverse benaderingen wordt 

overkoepelend een aantal kenmerkend geformuleerd. Er is in de diverse theorieën 

sprake van systematische theorie; de autoriteit van de professional wordt erkend door 

de cliënten; de samenleving keurt deze autoriteit goed; er is een ethische code om 

misbruik van autoriteitscode te voorkomen; er is een professionele cultuur (Van der 

Krogt, 1981, 39). Binnen deze visie is de weg naar de professie en de kenmerken die 

hierbij horen de definiëring van professionalisering. (Van der Krogt, 1981). In deze 

benadering wordt alleen ingegaan op de beroepsgroep en wordt geen aandacht besteedt 

aan de professionalisering op individueel of maatschappelijk niveau (Boon, 2005).  

 Een derde invulling van professionalisering baseert Van Houten (2003) op de 

machtsbenadering van Ivan Illich. Hierin is professionalisering een bewuste manier van 

machtsuitoefening vanuit de beroepsbeoefenaar. Hierbij wordt de machtspositie van de 

professional verworven en vergroot (Van der Krogt, 1981). Rondom deze visie is een 

veelvoud aan kenmerken en aspecten gegenereerd. Vanuit een machtsperspectief wordt 

professionalisering bekeken in de context van een professional zelf en in de relatie 

tussen individuen, groepen en organisaties (Van der Krogt, 1981). Duidelijk wordt, dat 
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het begrip professionalisering een spanning veronderstelt tussen het persoonlijke en 

hetgeen de leefomgeving en in dit geval de werkomgeving verwacht (Van den 

Besselaar, 2009). Met deze benadering wordt professionalisering op zowel individueel 

als collectief niveau bekeken (Boon, 2005). Alles bij elkaar genomen is het belangrijk om 

te weten vanuit welke perspectief wordt gekeken naar professionalisering (Van Houten, 

2003).        

Tegenwoordig wordt het begrip professionalisering door steeds meer organisaties 

verwelkomd en toegevoegd aan beleidsplannen en doelstellingen. Doordat meerdere 

vakgebieden aanspraak proberen te maken op de typische kenmerken van professie, 

professional en professionalisering, dient er opnieuw gekeken te worden naar dit 

eeuwenoude begrip (Maas, 2004). Dit veronderstelt echter dat er geen sprake is van een 

eenduidig meetbare uitkomst van professionaliseringsprocessen. In het verlengde 

hiervan wordt professionalisering niet alleen gekoppeld aan de term van de klassieke 

professie (Kapteyn, 2001). Hiermee heeft de complexiteit van het debat rondom 

professionalisering een nieuwe impuls gekregen.  

              Wanneer er gekeken wordt naar een huidige invulling van professionalisering 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen een individuele professionalisering en 

collectieve professionalisering (Boon, 2005). Kwakman (1999) benadert deze twee 

vormen van professionalisering, als professionalisering van individuen en 

professionalisering van een beroepsgroep.       

 In veel theorieën wordt professionalisering gezien als een geheel van activiteiten 

en wordt het omschreven als een doorlopend proces dat zich richt op de verbetering van 

drie werkgerelateerde gebieden, namelijk kennis, vaardigheden en houding (Kwakman, 

2006). Omdat ieder werk in een eigen context plaatsvindt en deze context dynamisch is 
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vraagt de ontwikkeling van een duidelijk benadering om constante aandacht, juist ook 

wanneer het gaat om de definiëring van het begrip (Maas, 2004). Hiermee vraagt 

professionalisering ook een fundering in normen en waarden en de ontwikkeling 

hiervan (Otten, 2008). Professionalisering kan zo gezien worden als een groeiproces dat 

gekoppeld is aan een individu in een bepaalde context, werk, beroepsgroep of 

organisatie.   

 

1.2.2  Individuele professionalisering                 

Individuele professionalisering kan in de woorden van Boon (2005) tot stand komen: 

‘via het continu ontwikkelen van individuele kennis en vaardigheden en binnen de 

(gedrags)regels van de beroepsgroep, streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden.’ In deze visie speelt het individu een belangrijke rol in 

het professionaliseringsproces en de benadering ervan. Hierbij stelt Peeters (2008), dat 

professionalisering een doelgericht proces is, waarbij het verkrijgen van nieuwe vaardigheden 

een positieve invloed zal hebben op de praktijk. Daarbij dient rekenschap gegeven te 

worden aan de kwaliteit van werk en de expertise van het individu. Professionalisering 

kan in dit opzicht ook als verdieping van het eigen werk gezien worden en is daarmee een 

praktisch, context-gebonden begrip (Reijnders, 2006). Deze verdieping dient in overleg 

plaats te vinden, omdat er anders het risico bestaat van uitsluiting van mensen en 

gesprekken (Maas, 2004). Dit persoonlijk leren van en door anderen in het werk is een 

belangrijk onderdeel van professionalisering (Peeters, 2008).   

 Reijnders (2006) legt echter ook een koppeling tussen professionalisering en 

verschillende levensfasen. In zijn onderzoek onderscheidt hij vier fasen. De eerste fase 

(afstuderen tot 28 jaar) is de socialisatiefase waarbij het leren van het vak centraal staat. 

Het professionaliseren gebeurt door het doen in de praktijk en het leren door ervaring. 
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De tweede fase wordt de verbredingsfase genoemd. Hierin gaat het om de 

leeftijdscategorie van 28 tot 42 jaar. Reijnders (2006) beschrijft deze fase als een moment 

van zelfstandig worden, specialismen verkrijgen maar ook van tegenslag. De derde fase 

is de integratiefase (respectievelijk van 42 tot 63 jaar). In deze fase gaat de lichamelijke 

leeftijd een rol spelen en gaat het denken zwaarder wegen. De laatste fase, de rijpingsfase 

begint na 63 jaar en luidt het moment van ‘creatieve schepping’ in (Reijnders, 2006, 130). 

Vanaf dit moment worden alleen afgebakende taken nog uitgevoerd. In het koppelen 

van professionalisering aan deze vier leeftijdscategorieën blijft Reijnders (2006) zich er 

wel van bewust dat ieder mens uniek is en dat de theorie geen exacte weerspiegeling is 

van de werkelijkheid.           

 Naast een onderscheid tussen leeftijdscategorieën wordt in de literatuur vanuit 

een genderbenadering een verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen in relatie tot 

professionalisering. Hieruit blijkt dat ontwikkelingen in het leven bij vrouwen vaak 

meer gevolgen hebben voor werk en professionalisering dan bij mannen (Nicolson, 

1996). Kijkend naar de leeftijdscategorieën van Reijnders (2006) is werk in de 

verbredingsfase van minder betekenis bij vrouwen, dan bij mannen. Op latere leeftijd, in 

de rijpingsfase lijkt de betekenis van werk voor mannen en vrouwen dichter bij elkaar te 

komen. Over het geheel wordt duidelijk, dat mannen professionalisering in het werk 

van groter belang achten dan vrouwen (Warr, 2008).     

 Door de betrokkenheid van het individu vraagt professionaliseren constant om 

een bewustzijn. Naar de mening van Van den Besselaar (2009) is er sprake van 

normativiteit in professionalisering wanneer een professional zich ervan bewust is dat 

keuzes eigenlijk altijd morele keuzes zijn. Een definitie die gegeven wordt luidt als 

volgt: 
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Voor normatieve professionalisering draait het om tijd en aandacht van de professional 

voor een cliënt. Hierin is tijd gegeven voor de kritische reflectie op het zelf en de eigen 

gedachten en gedragingen (Van Houten, 2003). Deze vorm van professionalisering lijkt 

echter goed van toepassing in de zorgsector waar direct contact bestaat met cliënten.   

           Andere kenmerken van professionalisering die in literatuur naar voren komen 

wijzen op een gericht zijn op verandering, kritisch reflecteren en participeren (Peeters, 

2008). Om dit voor elkaar te krijgen is er behoefte aan eigen inbreng in het participeren 

op het werk (Peeters, 2008). Participeren door middel van eigen inbreng of invloed kan 

gebeuren in relatie tot anderen (Keijzers & Jeurissen, 2002). En door interpersoonlijk 

contact kan er een leerproces tot stand komen. Hiermee wordt de deur geopend naar 

professionalisering in een collectieve vorm.  

1.2.3 Collectieve professionalisering  

De positie van de professional in de samenleving met betrekking tot klassieke beroepen 

kan als basis voor de aanduiding ‘professional’ gebruikt worden. Echter, vele 

kenmerken verbonden aan het begrip ‘professional’ hebben in de context verschillende 

betekenissen gekregen (Kapteyn, 2001). Het meest opvallende kenmerk is toch wel het 

opleidingsniveau dat nodig is voor het uitoefenen van een beroep waarbij de mensen als 

professional worden betiteld (Kapteyn, 2001, 270). De kenmerken van de definitie van 

een professie verandert qua begrip net zoals beroepen door de tijd heen. Hierdoor is het 

‘…..een normatieve professionaliteit waarbij persoonlijke 

betrokkenheid, aandacht, verantwoordelijkheidsbesef, 

creativiteit, nieuwsgierigheid en innovatief vermogen 

een plaats krijgen’ (Peeters, 2008, 84).   
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moeilijk vaste kenmerken te verbinden aan deze dynamische begrippen. Tegenwoordig 

wordt het begrip professionalisering ook door steeds meer organisaties toegevoegd aan 

beleidsplannen en doelstellingen. Dit veronderstelt echter ook dat er geen sprake is van 

een eenduidig meetbare uitkomst van het professionaliseringsproces. 

Professionaliseren op een sociaal niveau heeft te maken met ontwikkelingen van 

beroepen (Kwakman, 2002). Voor deze invulling van professionalisering geldt 

deskundigheid als voorwaarde voor professionaliteit. In dit geval is er sprake van 

duidelijke omschrijvingen van een beroepsgroep. Deze zijn te herkennen aan een eigen 

wetenschappelijke kader, een beroepsethiek en beroepscode en eigen opleidingseisen en 

programma’s (Kwakman, 2002). Wanneer beroepsgroepen goed voldoen aan deze 

herkenningspunten komt dat ten goede aan het werk dat wordt uitgevoerd. Voor een 

organisatie is professionalisering meer dan het optellen van professionalisering van 

individuen. Een organisatie professionaliseert naarmate het meer systematisch 

organiseert en sturing geeft aan werkprocessen van de beroepsuitoefenaars (Nuiver, 

2002).  

Hoewel individuele en collectieve professionalisering een ander perspectief hanteren, 

zijn ze in de praktijk met elkaar verbonden. Doordat een beroep meer erkenning krijgt 

als zijnde professioneel komt er ruimte voor de professional. Aan de andere kant dient 

de professional vakbekwaam te blijven en kan deze hiermee de kwaliteit van het beroep 

vergroten (Boon, 2005). Professionalisering wordt hiermee bereikt vanuit twee manieren 

die onlosmakelijk verbonden zijn (Kwakman, 2002). In uitkomst kunnen collectieve en 

individuele professionalisering hiermee een wederzijds effect hebben. Inbedding van de 

professional in het werk is essentieel als het gaat om functioneren en professionaliseren. 

Voor professionalisering dient er daarom ook een sociaal web aanwezig te zijn 



 

27 

 

waarbinnen sprake is van sociale cohesie (Van Ewijk, 2011). Indien voldoende 

individuele leden van de beroepsgroep hun professionele ontwikkeling actief 

bewerkstelligen, zal dit een positief effect hebben op die beroepsgroep als geheel. Als de 

beroepsgroep collectieve professionalisering nastreeft, zal dit uitstralen naar het 

individu binnen de beroepsgroep, waarbij een wederzijdse relatie een feit is (Boon, 

2005).  

1.2.4 Conclusies                          

In de vorige paragrafen is een overzicht gegeven van relevante benaderingen van 

professionalisering. Een duidelijk onderscheid is hierin door Van Houten (2002) en Van 

der Kroft (1981) uiteengezet. Daarnaast werd uitgelegd, dat in relatie tot 

professionalisering, professie en professional deze begrippen onlosmakelijk verbonden 

zijn. In deze tijd hebben de klassieke professies echter geen alleenrecht meer en wordt er 

ruimte geboden aan een zoektocht naar verbreding van het begrip professionalisering. 

In theorie blijkt het begrip hiermee een voortdurend proces te vertegenwoordigen 

(Maas, 2004). In de huidige theorievorming is een aantal overkoepelende kenmerken te 

vinden; professionalisering is een doelgericht proces waarbij het verkrijgen van nieuwe 

vaardigheden een positieve invloed zal hebben op de praktijk. Hier dient rekenschap 

gegeven te worden aan de kwaliteit van werk en de expertise van het individu (Peeters, 

2008, 81). Daarnaast kan professionalisering gekenmerkt worden als een proces dat 

vraagt om een verdieping van het eigen werk, een doorgaand verbeteringsproces dat zich 

richt op drie aspecten van werk, namelijk kennis, vaardigheden en houding (Kwakman, 

2006). Deze professionalisering wordt verkregen door het volgen van cursussen, maar 

ook door het opdoen van ervaringen. Leren is hierbij dus een centraal thema.   
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1.3. Zingeving en professionalisering                                  

Het benaderen van zingeving in relatie tot werk is geen gemakkelijke taak. In paragraaf 

1.1 werd kort inzicht geboden in diverse benadering van zingeving, zowel in het leven 

als in het werk. In verhouding tot professionalisering wordt er verder gegaan dan een 

relatie tussen zingeving en werk. Veel mensen werken, dat is nu eenmaal een gegeven. 

Een ander gegeven is de zoektocht van mensen naar zingeving (Keijzers & Jeurissen, 

2002). Actief in het toekennen van zingeving en een zoektocht naar zinvolle ervaringen 

en passief in het ervaren van gebeurtenissen. Hierbij maakt werk deel uit van het 

bestaan en wordt werk gezien als een domein waarbinnen mensen zin geven (Gratton, 

2001).  

          Betekenis geven aan werk en ervaringen is belangrijk in deze tijd, waarbij werken 

en leren steeds meer met elkaar verbonden raken. In de huidige betekenis van werken is 

leren een vast onderdeel (Gratton & Ghoshal, 2003). De persoonlijke betekenis en 

zingeving van mensen heeft invloed op leren, als onderdeel van professionalisering. Het 

proces van zingeving voor professionalisering vindt plaats binnen de kaders van het 

werk en de context van de organisatie (Van Ginkel, Van Noort & Schut, 2002). Leren en 

kennis ontwikkelen zijn daarmee belangrijke kenmerken van professionalisering. Om 

dit tot stand te brengen, is volgens Van Ginkel, Van Noort & Schut (2002), de zingeving 

van de medewerker belangrijk. Immers, aan de basis van het leren en opdoen van 

kennis (professionalisering) ligt het individu en een persoonlijke zingeving, die vorm 

krijgt in een sociale context (Kessels, 2004).       

 Gergen (2009) ziet deze betekenis gecreëerd door het scheppen van verhalen in de 

context van relaties. Vanuit dit sociaal constructivistische perspectief wordt door relaties 

zingeving ervaren. Dit houdt in dat betekenis wordt verkregen door de invulling van 

sociale relaties tussen mensen. Te midden van deze menselijke relaties, in een specifieke 
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context, worden verhalen geschapen, narratives, waarin eigen verhalen een betekenis 

krijgen (Gergen, 2009). Gergen (2009) gaat verder in op het idee van individuele en 

sociale contexten, in zoverre dat mensen met persoonlijke ervaringen de wereld 

proberen te begrijpen op een manier die voor hen betekenis en zin geeft. In verhalen 

wordt vormgegeven aan ervaringen en betekenissen in de context van relaties. Hiermee 

tracht hij ideeën over de mens vanuit het Westerse Verlichtingsdenken, waarin de mens 

als een zogenoemde bounded self wordt gezien, verder te brengen naar het denken over 

mensen in relationele zin (Gergen, 2009). Op deze manier wordt gesteld dat mensen in 

het leven staan door relaties.          

 In het dagelijks leven bewegen individuen zich van de ene naar de andere sociale 

en of relationele context: van huis, naar werk en weer terug. Onderweg worden eigen 

manieren van handelen en spreken aangevuld door de context van nieuwe ervaringen 

en omgeving, waarmee nieuwe betekenissen en zingeving ontstaan. Hiermee wordt ook 

een eigen identiteit gevormd. Met de uitwisseling van verhalen door middel van taal 

construeren mensen, afhankelijk van de sociale inbedding, een eigen identiteit. Deze 

inbedding geeft betekenis, maar begrenst sociale relaties in het leven (Blurstein, 

Schultheiss & Flum, 2002). Het gevoel van inbedding kan bereikt worden door 

ervaringen in het werk. Hierbij wordt in een sociale context zingeving gevonden door 

een individu.     

 

1.4 Slotsom  

Na de theoretische benadering van zingeving en professionalisering wordt in dit 

onderzoek ingegaan op de relatie tussen zingeving en professionalisering. De 

uiteenzetting van de begrippen zingeving en professionalisering toonde een breed scala 

aan benaderingen en definities van de concepten. Duidelijk wordt dat dit een nog steeds 
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moeilijk te bepalen gebied is. Hoewel uit theoretische bronnen blijkt dat zingeving van 

werk in de huidige tijd een grotere rol is gaan spelen, is de relatie tot 

professionalisering, in de zin van leren en kennisontwikkeling, niet duidelijk zichtbaar. 

De betekenis van werk zal in relatie staan tot professionalisering en gevolgen hebben, 

maar de gevolgen zijn context gebonden (Van Ginkel, Van Noort & Schut, 2002). 

    In dit onderzoek zal een begin gemaakt worden met het verschaffen van inzicht 

in de betekenis van zingeving en professionalisering en de relatie ertussen. Omdat in dit 

onderzoek de Stichting Humanitas te Rotterdam en haar medewerkers centraal staan 

wordt in dit onderzoek een raamwerk gecreëerd van zingeving en professionalisering 

door het verzamelen en analyseren van verhalen. Informatie van de medewerkers vormt 

in combinatie met het theoretisch raamwerk rond professionalisering de basis. Hierbij 

gaat het om professionalisering van het individu binnen een bepaalde sector en daarmee 

niet in een bepaalde beroepsgroep.  
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                                    2.0  

                                 Werken met zin  

                            Context & Probleemstelling  

 

 

 

 

 

 

 

Na de wetenschappelijke benaderingen van zingeving en professionalisering in hoofdstuk 1 zal  in 

dit hoofdstuk aangegeven worden welke probleem- en vraagstelling in dit onderzoek centraal 

staan. In paragraaf 2.1 is aandacht voor de doelstellingen van dit onderzoek. In paragraaf 2.3 zal 

worden gekeken naar de relevantie van dit onderzoek op zowel maatschappelijk als 

wetenschappelijk gebied.   

 

2.1 Probleemstelling  

Zingevings- en professionaliseringstheorieën laten zien dat er een breed scala aan 

benaderingen en definiëring van deze concepten bestaat. Duidelijk wordt dat beide 

begrippen een moeilijk te bepalen gebied betreffen. In dit onderzoek wordt daarom een 

begin gemaakt met het verschaffen van inzicht in zingeving en professionalisering en de 

relatie tussen beide.          

 De verhouding tussen organisaties en medewerkers is aan het veranderen. Dit is 

‘Zingeving is een mooi woord, 

maar moeilijk te omschrijven.’  

 

       Medewerker Humanitas, 2011 
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onder andere waarneembaar in de toename van keuzemogelijkheden en vrijheid voor 

mensen zowel binnen als buiten het werk (Gratton & Ghoshal, 2003). De rol van het 

werk en de plek die het inneemt in het leven worden steeds belangrijker. Werk wordt 

steeds meer benaderd vanuit de eigen context waarin onder andere groepen centraal 

worden gesteld. Deze groepen bestaan uit individuele referentiekaders die samen tot 

collectieve standpunten worden gecreëerd (Gratton, 2006). Door deze ontwikkelingen 

zijn er nieuwe inzichten die op het niveau van individuen zowel als van organisaties te 

verkrijgen als het gaat om de relatie tussen zingeving en professionalisering. Deze 

nieuwe verhoudingen geven ruimte voor een inzicht op groepsniveau in de relatie 

tussen werknemers en een organisatie en tussen een eigen zingeving en zingeving van 

een organisatie (Gratton, 2006).          

 De inzet van deze scriptie is het onderzoeken welke relatie er bestaat tussen 

zingeving en professionalisering in een bestaande organisatie, namelijk de Stichting 

Humanitas te Rotterdam. In Humanitas is door de jaren heen een filosofie met als 

basisprincipe ‘geluk’ ontwikkeld. Aan de oorsprong van dit principe stond voormalig 

bestuursvoorzitter en huidig ambassadeur Hans Becker. Na zijn vertrek als 

bestuursvoorzitter medio 2010 kan de vraag gesteld worden hoe de Stichting Humanitas 

de ontwikkeling van deze filosofie, vanuit het perspectief van medewerkers voortzet en 

hoe medewerkers aankijken tegen de betekenis van werk en professionalisering. 

 In hoeverre het besef van eigen zingeving een rol speelt,  hoe er betekenis wordt 

gegeven aan werk en in hoeverre dit invloed kan hebben op professionalisering, wordt 

in dit onderzoek bekeken. De vertaling van deze zingeving naar werk zal invloed 

hebben op het werk en het uitvoeren van werkzaamheden. Op dit punt komt 

professionalisering om de hoek kijken. Professionalisering omvat activiteiten van een 

verbeteringsproces dat gericht is op drie aspecten van werk, namelijk kennis, 
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vaardigheden en houding (Kwakman, 2006). Maar dit proces zelf vraagt om constante 

aandacht, juist ook wanneer het gaat om de definiëring van het begrip (Maas, 2004). 

Hierom wordt in dit onderzoek ook ruimte geboden aan benaderingen van de 

begrippen zingeving en professionalisering.   

 

2.2 Doelstellingen  

In deze scriptie wordt eerst de zingeving van de medewerkers van Stichting Humanitas 

Rotterdam Noord in kaart gebracht. Het perspectief van de medewerkers wordt als 

afzetpunt gebruikt om een idee te krijgen van de relatie met een eigen 

professionalisering in het huidige werk. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen 

in de relatie tussen zingeving en professionalisering op basis van een onderzoek onder 

medewerkers bij Humanitas Rotterdam ZRN in een wetenschappelijk kader. Het 

domein van het onderzoek reikt tot de resultaten, gebaseerd op een analyse van 

empirische gegevens. Hierbij zal in het bijzonder gekeken worden naar de relaties 

tussen zingeving en professionalisering. Onderwerp van dit onderzoek is dan ook niet 

alleen de theorie, maar juist ook de praktijk. Op deze manier wordt er gekeken naar een 

vertaling van de zingeving van de medewerkers van Humanitas naar de huidige ideeën 

over de concepten. De theorie ondersteunt, dat door overleg en de continue zorg voor 

professionalisering risico´s van uitsluiting van benaderingen buiten de deur gehouden 

worden (Maas, 2004). Dit onderzoek zal daarom op deze manier bijdragen aan het 

huidige debat over mensen als zinvolle middelen in een organisatie (Gratton, 2006).  

 

2.3 Onderzoeksvraag  De centrale vraag die uit het voorgenoemde voortvloeit is:  

 Hoe biedt zingeving een weg naar professionalisering?  
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Deelvragen  

1. Hoe kan zingeving benaderd worden vanuit de literatuur? 

2. Wat wordt er bedoeld met professionalisering in de wetenschappelijke  

            literatuur?  

3. Hoe kan de case organisatie Humanitas Rotterdam Noord omschreven worden?  

4. Hoe ervaren de medewerkers van Humanitas Rotterdam Noord zingeving en 

professionalisering en hoe beschrijven zij deze begrippen?  

5. Hoe heeft zingeving invloed op professionalisering en hoe is de relatie tussen 

deze twee concepten?   

 

2.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie   

Professionalisering duikt als begrip steeds meer op in beleidsstukken en 

beroepsgroepen. De definiëring van de term heeft echter minder ontwikkeling 

doorgemaakt dan beweging in professies. Door het bekijken van professionalisering in 

relatie tot zingeving in de huidige praktijk wordt bijgedragen aan een mogelijke 

herdefiniëring van het begrip. Ditzelfde kan, zij het in mindere mate, gesteld worden 

over zingeving. Zingeving is in de afgelopen jaren steeds gezien als ‘softe’ term, die 

gekoppeld werd aan bepaalde beroepsgebieden. De waarde van zingeving voor andere 

vakgebieden, maar ook juist voor het individu, krijgt in dit onderzoek de aandacht. 

Hiermee wordt bijgedragen aan de huidige inzichten in de relatie tussen zingeving en 

professionalisering. Tot slot gaat deze scriptie over betekenissen van werk en relaties 

met professionalisering, waarmee inzichten verkregen kunnen worden over individuen, 

voor andere individuen, maar ook organisaties.     
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                                 3.0   

                         Wijze van werken  

                                  Methodologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te komen tot een volledig antwoord op de onderzoeksvraag is een bepaalde 

onderzoeksmethodologie gekozen. In dit hoofdstuk zal stap voor stap gekeken worden naar de 

methoden voor het verkrijgen van zowel theoretische als praktische data voor dit onderzoek. 

Allereerst wordt ingegaan op de vorm van dit onderzoek, waarna de onderzoekspopulatie in 3.2 

kort wordt geïntroduceerd. Vanaf 3.3 staat de dataverzameling centraal. Paragraaf 3.4 geeft 

inzicht in de manier van data-analyse. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de onderzoeker 

in paragraaf 3.5. De betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek worden besproken in 3.6. 

Ter afsluiting volgt een conclusie.   

 

3.1 Kwalitatief onderzoek  

In dit onderzoek gaat het om zingeving en professionalisering in aan de ene kant de 

wetenschappelijke theorie en, nog belangrijker, aan de andere kant, in de verhalen van 

´Door kwalitatieve onderzoeksmethoden 

kunnen er vragen beantwoord worden die 

ingaan op de aard van een verschijnsel en niet 

zozeer de omvang hiervan´ (Boeije, 2005, 41). 
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de medewerkers van Humanitas Rotterdam Zorg Regio Noord (ZRN). Kwalitatief 

onderzoek staat bekend als een uitgelezen methode om de aard van een verschijnsel in 

een specifieke context grondig te kunnen bestuderen (Maso & Smaling, 1998). Daarmee 

volgt zij het naturalistische paradigma waarin onderzoek wordt gedaan in een 

natuurlijke omgeving (Guba & Lincoln, 1989; Erlandson et al., 1993; Abma & 

Widdershoven, 2008). Vanuit deze benadering wordt er recht gedaan aan de gehele 

realiteit. Hiertoe wordt in deze scriptie aandacht besteed aan diverse bronnen, namelijk 

theoretische literatuur en verhalen van medewerkers uit de praktijk. Om deze 

informatie te verkrijgen is het kwalitatief onderzoek de uitgelezen methode (Brohm & 

Jansen, 2011). Gezien de aard van een onderzoek naar zingeving en professionalisering 

is het gebruik van een gefundeerde theoriebenadering (grounded theory approach) gepast 

(Glaser & Strauss, 1967; Wester, 2004). De benaderingen dragen immers geen 

duidelijkheid over de definities van zingeving en professionalisering aan en hier kan de 

praktijk uitkomst bieden.           

 In tegenstelling tot de meer traditionele deductieve benaderingen waarbij een 

wetenschappelijke theorie als uitgangspunt geldt, is er in dit onderzoek sprake van een 

wisselwerking tussen de specifieke context en theorieën. Deze invulling is echter minder 

strikt dan in de gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss, want gedurende 

dit onderzoek is een theoretisch beeld geschetst van concepten die betrekking hadden 

op zingeving en professionalisering (Strauss & Corbin, 1990). Echter, voor het vinden 

van betekenisgeving bestaat geen meetlat (Boeije, 2005). Zingeving en 

professionalisering krijgen vorm aan de hand van interviews. Op deze manier biedt 

deze onderzoeksmethode ruimte voor zowel de theoretische onderbouwing als het 

eigen verhaal van ervaringsdeskundigen. Naast dit kenmerk voldoet dit onderzoek ook 

aan andere voorwaarden van de gefundeerde theoriebenadering, namelijk het open 
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coderen van data en de vermenging van dataverzameling en analyse (Glaser & Strauss, 

1967).   

 

3.2 Onderzoekspopulatie   

In dit onderzoek staat een tweetal locaties van Humanitas Rotterdam centraal, namelijk 

de Bergweg en het Jan van der Ploeghuis in Rotterdam Noord. Hiervan wordt een beeld 

geschetst aan de hand van een diversiteit aan perspectieven (Boeije, 2006). Om 

informatie te verzamelen over de organisatie, haar doelen en haar medewerkers zijn 

interviews afgelegd (Rubin & Rubin, 2005). In deze gesprekken met de medewerkers 

staan twee thema’s, zingeving en professionalisering, centraal. De vragen zijn 

semigestructureerd, waardoor de respondent vrijgelaten is in het formuleren van eigen 

antwoorden. Met het afnemen van verschillende interviews wordt er rekenschap 

afgelegd aan de verschillende perspectieven, ervaringen en meningen die binnen de 

organisatie bestaan.                                

            Om te komen tot een representatieve afspiegeling van de Stichting Humanitas te 

Rotterdam Zorglocatie Noord, waarmee de onderzoeksvraag beantwoord kan worden, 

wordt er gebruik gemaakt van een krachtenveldanalyse. De directeur van Humanitas 

Bergweg te Rotterdam, André Jager, was direct betrokken bij het opmaken van deze 

analyse. Volgens Boeije (2008) is het bewust zijn van de selectie van respondenten een 

belangrijk onderdeel van kwalitatief onderzoek. In het gesprek met André Jager is er 

een lijst met 15 respondenten opgesteld. Een deel van de gesprekken met uitvoerend 

personeel en een ander deel met enkele personeelsleden in andere functies, namelijk een 

directiesecretaresse, teamleider, managers, verpleegkundigen en het hoofd van de 

cliëntenraad. Op deze manier worden de verschillende perspectieven gewaarborgd in 

onderzoek naar zingeving en professionalisering bij Humanitas Rotterdam ZRN.  
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3.3 Data verzamelen  

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moet een aantal stappen genomen worden. 

Hiervoor is het belangrijk om, in de traditie van kwalitatief onderzoek, gebruik te maken van 

diverse informatiebronnen en manieren van dataverzameling (Patton, 2002).  

  

3.3.1 Literatuur en documenten  

Allereerst is er informatie verzameld en geanalyseerd over Humanitas Bergweg en Jan 

van der Ploeghuis. Documenten, jaarverslagen en gesprekken met relevante 

gesprekspartners maakten deel uit van de analyse. Deze analyse geeft een beeld van de 

missie, visie en identiteit van Humanitas, en zo een omschrijving van de organisatie 

(Boeije, ‘t Hart & Hox, 2009).          

 Naast het verzamelen van gegevens over de case organisatie werd ook kort 

gekeken naar informatie rond de centrale begrippen in dit onderzoek, namelijk 

zingeving en professionalisering. Deze informatie heeft als kader gefungeerd voor het 

voeren van gesprekken binnen de organisatie. De gesprekken vonden plaats bij 

Humanitas Bergweg, waren open van aard en zijn opgenomen met een digitaal audio 

apparaat. Naderhand zijn de opgenomen interviews getranscribeerd en geanalyseerd 

aan de hand van centrale onderwerpen (Appendix B). Bij alle respondenten zijn 

dezelfde onderwerpen gebruikt om op deze manier de betrouwbaarheid van het 

onderzoek te waarborgen (Boeije, ‘t Hart & Hox, 2009). De volgende stap in de 

onderzoeksprocedure was de verzamelde en geanalyseerde data en interviews 

samenbrengen. Hierdoor kwamen antwoorden naar voren over de relatie tussen 

zingeving en professionalisering en belangrijke informatie om de definiëring van de 

begrippen te bepalen. Uiteindelijk is er door combinatie van beide soorten gegevens een 

antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag.  
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3.2.2 Interviews                               

In dit onderzoek zijn interviews een belangrijke methode om informatie te verzamelen. 

Het voordeel van interviewen is dat respondenten en informanten direct kunnen 

reageren op vragen (Yin, 2003). Daarnaast is er de ruimte om op vragen (en tijdens de 

interviews) een eigen antwoord te geven. Beïnvloeding van de relatie tussen interviewer 

en respondent kan wel voor alternerende antwoorden zorgen. De interviewer stelt geen 

neutrale partij voor tijdens de gesprekken en dit is ook niet nodig. Hoewel tijdens 

gesprekken beïnvloeding plaats kan vinden tussen onderzoeker en respondenten, laat 

het open en individuele karakter van de interviews de respondenten vrij om zelf 

onderwerpen en meningen aan te dragen (Rubin & Rubin, 2005). Het open karakter 

ontstaat door het gebruik van open vragen, waarmee ruimte ontstaat voor de verhalen 

van de respondenten (Appendix C). Diepte wordt gecreëerd door tijdens de gesprekken 

in te gaan op de context van de kernthema’s in dit onderzoek: zingeving en 

professionalisering. Het verhaal van de respondenten zal centraal gesteld worden om de 

begrippen verder te definiëren en de relatie tussen zingeving en professionalisering te 

verhelderen (Maas, 2008). Hierbij zal rekening gehouden worden met de diverse 

perspectieven van waaruit de respondent in relatie tot de interviewer staat (Maas, 2001). 

 De transcripten van de interviews bieden de mogelijkheid om diep in te gaan op 

uitspraken van de respondenten. De uitspraken van de respondenten zijn zo 

gewaarborgd en niet gealterneerd. (Stewart & al., 2007). Daarnaast zullen de 

transcripten op vertrouwelijk en anonieme wijze aan de beoordelaars ter beschikking 

worden gesteld. De respondenten worden anoniem gehouden in dit onderzoek, zodat 

zij niet beperkt worden in het inbrengen van informatie en vrij zijn in het geven van 

antwoorden (‘t Hart, Boeije & Hox, 2005).   
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3.4 Data analyse  

3.4.1 Literatuur en documenten  

 De literatuurstudie naar zingeving en professionalisering voor dit onderzoek 

vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke onderbouwing. 

De selectie van literatuur is gemaakt op basis van thematisering en relevantie tijdens het 

onderzoek. De thema’s professionalisering en zingeving zijn gebruikt tijdens zoekacties 

in catalogi van diverse universiteitsbibliotheken. De gegevens zijn geselecteerd aan de 

hand van thema’s, die centraal staan in het onderzoek     

 Een tweede methode binnen dit onderzoek is documentanalyse geweest. Dit is 

noodzakelijk voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen rond Stichting 

Humanitas Rotterdam, maar ook voor het debat over professionalisering en zingeving. 

De documenten moeten inzicht geven in het begrijpen en verstaan van de organisatie. 

Aan de hand van topics worden deze documenten geanalyseerd en gefilterd op 

informatie rond zingeving en professionalisering (Rubin & Rubin, 2005).   

 

3.4.2 Interviews  

De interviews worden geanalyseerd aan de hand van de gefundeerde theoriebenadering 

(Glaser en Strauss, 1967). De begrippen uit de onderzoeksvraag, namelijk zingeving en 

professionalisering geven richting aan de analyse van de data (Boeije, ‘t Hart & Hox, 

2009). Tijdens de analyse vindt er interactie plaats tussen inzichten voorkomend uit het 

theoretisch kader en de empirische gegevens uit de interviews. Er wordt constant 

teruggekoppeld naar de wetenschappelijke theorieën. Voor het analyseren van de 

gegevens, zowel uit de interviews als uit de documenten, worden de concepten van 

zingeving en professionalisering centraal gesteld (Appendix B). Het theoretisch kader 

wordt gebruikt om de informatie te ordenen. Tijdens de analyse zal er sprake zijn van 
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een voortdurend schakelen tussen praktijk en theorie, van reflectie en actie. Om deze 

reden zal het onderzoek in beweging blijven en ruimte bieden voor mogelijke 

aanpassingen. De transcripten van de gesprekken worden allereerst aan de hand van de 

twee centrale concepten in dit onderzoek geanalyseerd (Charmaz, 2006). In deze eerste 

fase, wordt zin voor zin gekeken naar uitspraken in de transcripten en gekozen voor 

open codes. Deze codes worden toegekend aan elementen, of delen in de tekst.   

 Nadat dit proces is afgerond, wordt er een tweede fase ingezet waarin gericht 

coderen plaatsvindt (Charmaz, 2006). De codes ontstaan hierdoor tijdens het analyseren 

van de data en worden niet vooraf bepaald (Charmaz, 2006). In het kader van dit 

onderzoek staan echter wel twee concepten centraal als overkoepelende onderwerpen 

tijdens de gesprekken. Er is gebruikt gemaakt van Atlas-Ti om te coderen, om aan de 

hand van topics (Appendix B) tot een analyse te komen van de empirische data uit de 

interviews. Atlas-Ti is een computerprogramma waarmee tekstinterpretatie wordt 

ondersteund, wat leidt tot een coherent analyseresultaat. Op deze manier wordt de data 

gestructureerd en geanalyseerd aan de hand van topics uit het theoretisch kader en 

bekeken op andere belangrijke signalen. Door de constante terugkoppeling van theorie 

en interviewdata blijft er ruimte over voor het ontstaan van nieuwe informatie en het 

aanpassen van resultaten (Maso & Smaling, 1998). In de verdere analyse worden de 

gegevens in relatie gebracht met het wetenschappelijk theoretisch kader. Dit leidt 

uiteindelijk tot een verbinding van empirische en theoretische data waarmee antwoord 

gegeven kan worden op de centrale vraag in dit onderzoek.   

 

3.5 Rol van onderzoeker  

In kwalitatief onderzoek wordt de onderzoeker gezien als een instrument voor het 

verzamelen van data. Hierdoor is er sprake van beïnvloeding door de eigen 
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subjectiviteit en achtergrond van de onderzoeker (Van der Wolf, 2006). In onderzoek is 

het belangrijk om zo dicht mogelijk bij de verhalen van de respondenten te blijven en 

hierbij bewust te zijn van het eigen perspectief.      

 Volgens Maso & Smaling (1998) is er in interviews sprake van beïnvloeding door 

de interactie tussen twee mensen met eigen ervaringen en meningen. In concrete zin 

betekent dit dat er zelfs bij het gebruik van (beoogde) neutrale vragen geen sprake is 

van een neutraal interview noch dat er sprake van beïnvloeding is. Daarnaast spelen 

bijvoorbeeld geslacht, leeftijd of professionele status een rol tijdens gesprekken 

(Charmaz, 2006). Maso en Smaling (2004) wijzen op het belang van een open en 

reflectieve houding tijdens een onderzoek. Tijdens dit onderzoek is bewust omgegaan 

met de eigen subjectiviteit. Hierdoor bleef de onderzoeker flexibel tijdens de gesprekken 

en in het contact met de respondenten. Tijdens het onderzoek is er bewust omgegaan 

met het gegeven dat door de afhankelijkheid van data van het onderzoekersperspectief 

objectiviteit een streven, en geen feit is geweest.   

 

3.6 Validiteit en betrouwbaarheid                           

De interne betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt gewaarborgd door een consistent 

verloop van het onderzoeksproces. De externe betrouwbaarheid wordt behaald 

wanneer gelijke resultaten bij herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten 

gevonden worden (Van der Wolf, 2006). Deze betrouwbaarheid wordt bewaakt door de 

transparantie en toegankelijkheid van de onderzoeksgegevens (Rubin & Rubin, 2005). 

Hiermee worden de transcripten van de interviews, de bronvermelding en de 

vermelding van de procedure van het onderzoek in dit hoofdstuk bedoeld. 

(Literatuurlijst, Appendix B).          

 Aan de validiteit wordt voldaan door de combinatie van de in dit onderzoek 
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gebezigde onderzoeksmethoden, namelijk literatuuronderzoek, documentanalyse en 

interviews. Naast de diverse bronnen wordt ook gebruik gemaakt van feedback van de 

respondenten. Dit houdt in dat de uitwerking van de interviews en de gesprekken 

worden teruggekoppeld.       

          Concluderend kan gesteld worden dat de validiteit van de informatie verkregen 

uit de interviews gewaarborgd is door de combinatie van onderzoeksmethoden en de 

terugkoppeling van transcripten (Yin, 2003). Door de aard van het onderzoek is er in dit 

onderzoek geen behoefte aan generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Het 

gaat immers om persoonlijke verhalen (Van der Wolf, 2006).   

 

3.7 Conclusie  

In dit hoofdstuk is de keuze voor kwalitatief onderzoek, de bijpassende methoden, 

evenals de gebruikte onderzoeksmethoden hard gemaakt en de betrouwbaarheid en 

validiteit hiervan bewezen. Naast een literatuuronderzoek voor een wetenschappelijk 

theoretisch kader en een documentanalyse voor de case-beschrijving, zijn medewerkers 

met verschillende functies geïnterviewd om zo informatie te verkrijgen over zingeving 

en professionalisering in de praktijk. Daarnaast is de onderzoeker bewust geweest van 

potentiële beïnvloeding door de eigen subjectiviteit. Daarmee zijn de validiteit en 

betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd. Deze onderzoeksmethoden zijn voor 

het onderzoek ingezet om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag.  
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                        Wegwijs in de praktijk  

                       Stichting Humanitas Rotterdam  

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit deel van het onderzoek worden de Stichting Humanitas en de locatie Bergweg en Jan van 

der Ploeg geïntroduceerd. De context van de caseorganisatie zal uiteen worden gezet. Hiermee 

wordt een antwoord geformuleerd op de vraag: Op welke manier kan Humanitas Rotterdam 

Zorglocatie Noord (ZRN) omschreven worden? Paragraaf 4.2 zal in het kort inzicht verschaffen 

in de kenmerken van de locaties van de onderzoeksorganisatie en de onderzoekspopulatie.   

 

 4.1.Het begin van Humanitas  

Met een allesomvattende visie gedreven door een streven naar menselijk geluk 

veranderde Humanitas in 1992 na de aanstelling van Hans Becker als directeur van 

Humanitas. Deze visie stond op dat moment lijnrecht tegenover de ideeën over zorg en 

huisvesting van ouderen. Letiche (2008) schrijft in ‘Making healthcare care’ dat bij 

Humanitas sprake is van een nieuwe innovatieve kijk op de zorg, waarbij niet de 

“Humanitas is een organisatie die kwalitatief 

hoogwaardige zorg en diensten biedt aan 

mensen met en zonder hulp- en/of zorgvraag.” 

(Humanitas Rotterdam, 2011) 
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beperkingen van zorgverlening, maar juist de mogelijkheden centraal kwamen te staan. 

Cure & care werden op de achtergrond gesteld en menselijk geluk werd de belangrijkste 

waarde. Voorheen omschreven zorgtaken werden hergedefinieerd en de speelruimte 

van de zorg ontsloten.         

 In oorsprong stond de Vereniging Humanitas voor de bevordering van het 

maatschappelijk werk in Nederland met als centrale waarde de mens. Hierbij richtte de 

organisatie zich voornamelijk op diensten op het gebied van zorg en welzijn aan mensen 

die (tijdelijk) ondersteuning nodig hadden om hun leven op eigen wijze vorm te geven. 

Na de oprichting van Humanitas in mei 1945 als vrijwilligersorganisatie groeide zij uit 

tot een Stichting met honderden locaties door Nederland verspreid en nam hierbij 

steeds meer vaste beroepskrachten in dienst. In de jaren na het ontstaan van Humanitas 

werd ook het werkveld steeds breder. Naast het maatschappelijk werk werden ook 

ouderenzorg, remigranten, gezinsvoogdij, reclassering en de opvang van buitenlandse 

kinderen bij het werkveld van Humanitas aangesloten (Humanitas, 2011). Na verloop 

van de tijd werd de Vereniging onderverdeeld in zes zelfstandige locaties. In Rotterdam 

werd rond 1959 de Stichting Humanitas opgericht waarbij huisvesting als bestemming 

voor deze stichting werd bedoeld. Onder leiderschap van Hans Becker groeide 

Humanitas van een hiërarchische instelling, waar niet de patiënt maar de organisatie 

centraal stond, naar een organisatie die de filosofie van welzijn en menselijk geluk als 

belangrijkste kernwaarden heeft en de cliënt als uitgangspunt gebruikt (Becker, 2008). 

Letiche (2008) noemt dit een herdefiniëring van wat zorg tot dan toe inhield. De vraag 

werd immers omgedraaid, van ‘wat kan de zorg u bieden, naar wat heeft u nodig?’ Hiermee 

kwam ook de behoefte om zorgtaken van zorgleners een nieuwe invulling te geven door 

de menselijke kant te benadrukken in het verlenen van zorg.     

 In 2009 kwamen Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke 
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Dienstverlening en Stichting Humanitas samen in Stichting Humanitas. Met een 

werknemersaantal van rond de 3500 met diverse functies werkzaam in verschillende 

vakgebieden biedt Humanitas duizenden cliënten zorgdiensten.   

 

 

 

 

4.1.1. Kernwaarden Humanitas  

De zorg en zorgtaken zijn in het gedachtegoed van de Stichting Humanitas ingevuld 

door een aantal centrale waarden in plaats van taakbeschrijvingen of verplichtingen. 

Deze nieuwe invulling van zorg door het gebruik van waarden vormt met elkaar een 

streven naar menselijk geluk. Het idee hierachter was de mensen zoveel mogelijk 

zelfstandig te laten doen en het geluk van deze mensen als streven hebben (Becker, 

2003) Nadat de Stichting Humanitas opgericht werd in 1959 ontwikkelde het tot een 

organisatie die naast zorg, huisvesting en maatschappelijke dienstverlening juist het 

welzijn van de cliënten belangrijk vond. Vanuit de missie staat ook nu nog het bieden 

van hulp en dienstverlening voor iedereen die erom vraagt centraal. Humanitas levert 

ongeacht levensovertuiging, sekse, herkomst, leeftijd of leefwijze zorg aan iedereen die 

hierom vraagt. Het idee hierachter is dat er in de samenleving plaats is voor iedereen en 

dat in deze samenleving mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en 

voor anderen.  

          Het centrale gedachtegoed van Humanitas Rotterdam is opgehangen aan een 

viertal pijlers. Deze pijlers vormen samen de culturele sturing en bieden een weg naar 

menselijk geluk, voor zowel de cliënten als de medewerkers van Humanitas (Letiche, 

2008). De weg van de vier pijlers krijgt echter een concrete invulling door het gebruik 

“Het concept van Humanitas dient voortdurend aangepast, uitgedragen, 

vernieuwd en toegepast te worden.”                 (Becker, 2003, 26). 
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van de medewerkers en cliënten ervan in de alledaagse praktijk. Deze vier pijlers zijn de 

volgende:  

 De cliënten behouden zo lang mogelijk de eigen regie over hun leven. Humanitas 

helpt hen daarbij als men dat wil en waar dat kan vanuit een positieve 

grondhouding. Humanitas kijkt hier naar het geluk dat autonomie zou brengen 

in het leven (Becker, 2003, 14). Dit gedachtegoed is terug te zien in het bestaan 

van levensloopbestendige woningen waar mensen de kans hebben om 

zelfstandig te wonen en beroep kunnen doen op zorg naar eigen invulling. De 

bewoners worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te blijven doen als het 

gaat om het eigen leven. Het behoud van de eigen regie is niet alleen toebedeeld 

aan de cliënt, maar geldt ook voor medewerkers, familie en vrijwilligers. Bij deze 

eigen regie komt ook een stuk eigen verantwoordelijkheid kijken (Becker, 2003). 

Dit vraagt om constante uitwisseling tussen bewoner, familie en verzorgenden 

om de mogelijkheid tot verantwoordelijkheid nemen in de gaten te houden.  

 De eigen werkzaamheid van cliënten is zeer belangrijk zodat ze zo lang mogelijk 

de eigen capaciteiten blijven gebruiken. Hierachter schuilt het idee dat in het 

behouden van de eigen werkzaamheid een gevoel van eigenwaarde ligt. Het 

principe van use it or lose it gaat tegen het idee in, dat medewerkers hebben in de 

zorg. In een eerste reactie wordt er niet gekeken naar wat mensen nog wel 

kunnen, maar ligt het accent op hetgeen mensen niet kunnen (Becker, 2003, 79). 

Het idee achter het use it or lose it principe is dat er beter minder zorg kan worden 

gegeven dan te veel, omdat in dat laatste geval de cliënt afhankelijker wordt 

gemaakt en minder voor zichzelf kan zorgen. Het bezig blijven van de mens 

wordt daarmee een belangrijk onderdeel van het ervaren van geluk (Becker, 2003, 

15).    
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 De Ja-cultuur. Humanitas kent een traditie van het proberen om alles voor elkaar 

te krijgen. Het principe van de Ja-cultuur streeft naar een houding waarbij het 

antwoord Ja het uitgangspunt is. Volgens Becker (2003) draagt deze positieve 

houding bij aan het menselijk geluk. Na een periode van ontwikkeling in de jaren 

’80 voor Stichting Humanitas kwam er ruimte voor een nieuw perspectief. Het 

individu komt dan centraal te staan in de zorg (Becker, 2003, 64). Het doel van de 

Ja-cultuur is uitgaan van mogelijke verandering en aanpassing in plaats van 

stilstaan en weigeren. Becker (2003) kent aan aantal aspecten toe aan deze 

mogelijkheid tot verandering door de Ja-cultuur. Allereerst heeft het een positief 

effect op de efficiëntie van een organisatie en ontstaat er openheid naar de 

binnen- en buitenwereld. Daarnaast biedt het een handreiking voor creativiteit 

onder medewerkers. Daarbij doet het het imago goed en vergemakkelijkt het de 

positie in onderhandelingen. De twee laatste aspecten richten zich op het use it or 

lose it principe en de positieve financiële betekenis. Toch kent de Ja-cultuur ook 

haar grenzen, doordat de invulling ervan geen duidelijke regels voorschrijft, 

maar eerder om een houding vraagt. Van medewerkers vraagt dit om een 

zelfstandige, creatieve en positieve houding ten opzichte van vragen en behoeftes 

van cliënten, familie en vrijwilligers (Becker, 2003, 77).   

 

 

 

 

 Cliënten, medewerkers, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn elkaars gelijke, 

ze gaan met elkaar om als een uitgebreide familie (Becker, 2003). Vanuit het idee 

dat menselijk geluk bestaat uit, aan de ene kant de behoefte baas te kunnen zijn 

 

“De Ja-cultuur is meer een attitude.” (Becker, 2003, 74) 
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over het eigen leven en aan de andere kant de behoefte hebben om ergens bij te 

horen. Binnen Humanitas horen zowel familieleden en medewerkers als 

vrijwilligers bij elkaar om een groepsgevoel te bieden (Becker, 2003, 146). 

Hiermee wordt de weg naar menselijk geluk gezien als een sociale activiteit 

waarbij persoonlijke aandacht van belang is. Het horen bij een groep draagt 

volgens de visie van Humanitas bij aan het welzijn van medewerker en cliënt en 

daarmee aan het geluk van deze mensen. Benadrukt wordt dat de medewerkers 

de uitdragers zijn van de Ja-cultuur en de visie van Humanitas.                

Volgens Letiche (2008) staan deze vier pijlers als richtlijnen centraal bij dit empathisch 

zorgontwerp. Drie elementen worden hierbij in ogenschouw genomen: het gebouw, de 

interne organisatie en de bewoners. Het succes hierin werd mogelijk gemaakt door het 

betrekken van iedereen in de organisatie bij het invullen van deze drie elementen. 

Hiermee werd ook een nieuwe invulling gegeven aan het idee van leiderschap. Voor 

Humanitas moest het leiderschap openlijk te beoordelen zijn. De vier pijlers, als centrale 

waarden worden hierbij als graadmeter gebruikt. Naar de mening van Letiche (2008) 

maakte dit het leiderschap van Hans Becker controleerbaar. Hiermee kwam het streven 

naar het humaniseren van gezondheidszorg bij mensen te liggen en niet meer alleen bij 

leidinggevenden. Volgens Letiche (2008) maakte deze verschuiving het deels mogelijk 

dat er een sterk en krachtig verhaal is ontstaan over Humanitas en de kernwaarden die 

haar medewerkers nastreven in het werk. De vier pijlers vormen de kapstok voor de 

concrete vertaling van principes en gedragingen in de praktijk. Echter, er blijft sprake 

van richting geven en de vertaalslag dient in de praktijk en in het moment te gebeuren. 

Dit maakt concrete uitkomsten van de visie van Humanitas onderhevig aan specifieke 

(Letiche, 2008, 224).   
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4.2 Zorglocatie  

In dit onderzoek staan de locaties Humanitas Bergweg en Jan van der Ploeghuis 

centraal. Na de introductie van een nieuwe zorgvisie in 1992 voor Humanitas Rotterdam 

werden onder de vleugels van het Bergwegproject in 1994 de eerste 

levensloopbestendige woningen op de locatie Bergweg Rotterdam een feit. Deze 

woningen van Humanitas Noord zijn logischerwijs gelegen in het Noorden van 

Rotterdam. Na tegenwerkende regelgeving van de Gemeente Rotterdam is de afgelopen 

jaren vooruitgang geboekt in de integratie van diverse culturele achtergronden door het 

opzetten van verschillende activiteiten (Jaarverslag, 2009). Humanitas Bergweg werd 

vanaf 1996 in gebruik genomen om zelfstandig wonen en zorgvoorzieningen dichterbij 

elkaar te brengen (Humanitas, 2011). Naast 195 woningen biedt de locatie een veelvoud 

aan faciliteiten, zoals een restaurant, een atrium voor activiteiten, een internetcafé, 

zorgverlening in de vorm van dagbehandeling, ruimten voor avond- en 

nachtverpleging, artsen, een fysiotherapiepraktijk, een logopedist, een facilitaire dienst, 

humanistisch raadswerk en een grote supermarkt ( Humanitas, 2011).    

 Op de locatie zijn zorg en wonen gescheiden, zodat de bewoners zelfstandig 

woningen huren en de nodige zorg op maat kunnen regelen. Hiermee wordt invulling 

gegeven aan de visie van Humanitas om de regie zoveel mogelijk bij de mensen zelf te 

laten.  Zo is een individueel en autonoom leven met de mogelijkheid van het afstemmen 

van ondersteuning mogelijk is (Becker, 2003). Door de invulling zoveel mogelijk bij de 

bewoners te plaatsen, krijgen levensloopbestendige woningen door interactieve sturing 

een eigen karakter wat aansluit bij de behoeften van de bewoners en medewerkers. 

 Het Jan van der Ploeghuis maakt gebruik van de zorg geleverd vanuit Humanitas 
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Bergweg op zowel verplegend als huishoudelijk gebied. Deze locatie biedt zorg aan een 

speciale doelgroep, namelijk ouderen met een drugs- of alcoholverslaving.2 De capaciteit 

van 79 woningen is onderverdeeld in 49 zelfstandig woningen en 30 woningen voor 

ouderen (55+) met een zorgindicatie (Humanitas, 2011). Het vrijstaande gebouw biedt 

bewoners activiteiten, dagbehandelingen, maar ook een winkel en een kapsalon.

 De zorgverlening bij Humanitas ZRN is divers. In het kader van de zelfstandig 

levensbestendige woonvorm bij Humanitas Bergweg en het Jan van der Ploeghuis 

kunnen bewoners aanspraak doen op verpleegkundigen in de vorm van dag- en 

nachtverpleging. Daarnaast is er ruimte voor dagbesteding voor mensen die niet 

woonachtig zijn in Humanitas. De thuiszorg, zowel binnenshuis als in de wijken van 

Rotterdam Noord, wordt verleend op aanvraag. Verder is er zowel intern als extern de 

mogelijkheid voor huishoudelijke zorg. Het brede aanbod van zorg is een concrete 

uitwerking van de extended-family visie en de holistische benadering van bewoners door 

Humanitas (Becker, 2003). Deze vakgebieden stellen specifieke eisen aan de 

beroepsuitoefenaar, maar vinden onder de vleugels van de organisatie plaats. Verder is 

op de locatie een management en staf aanwezig, die zorg draagt voor de financiële en 

bestuurlijke kant van de organisatie. Hiermee is de locatie aan de Bergweg voorzien van 

de benodigde behoeften.   

 

 

                                                             
2
 Respondent E 
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                             5.0  

                Werkbaarheid door zin 

              Bevindingen in een empirisch raamwerk  

 

 

 

 

 

 

 

In navolging van de theoretische benadering en de methoden van onderzoek worden in dit 

hoofdstuk de geanalyseerde gegevens van de gesprekken uiteengezet. De vraag die hiermee 

beantwoord zal worden luidt als volgt: Hoe ervaren de medewerkers van Humanitas Rotterdam 

Zorgregio Noord zingeving in het werk, professionalisering en de relatie tussen beide? In drie 

paragrafen worden allereerst zingeving, vervolgens professionalisering en tot slot de relatie 

tussen beiden bekeken. Op deze manier wordt uiteindelijk toegewerkt naar een empirisch 

raamwerk, dat als uitgangspunt dient voor de empirische grondslag van dit onderzoek. Later 

wordt deze grondslag gekoppeld aan het theoretisch raamwerk, om zo in hoofdstuk 6,  antwoord 

te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek.   

  

5.1 Zingeving                 

Naast een theoretische benadering van zingeving staat in dit onderzoek de 

medewerkers van Humanitas ZRN zingeving zien en betekenis geven aan werk 

´Als ik op vakantie ben en het duurt te lang dan 

heb ik heimwee naar mijn werk.´ (Medewerker 

Humanitas ZRN, 2011) 



 

53 

 

centraal. De betekenis van werk is het hoofdthema in de interviews met de 

medewerkers van Humanitas Rotterdam ZRN. Na analyse van de transcripten zijn een 

aantal thema’s gefilterd, namelijk zingeving van werk, betekenis van werk en 

interpretaties, die als leidraad dienen in het ordenen van de gegevens.3  In de volgende 

paragraaf wordt allereerst ingegaan op de verhalen van de medewerkers rond het 

begrip zingeving, waarbij gevraagd is naar eigen interpretaties en betekenissen. In 

paragraaf 5.1.2 wordt de kijk van de medewerkers op de betekenis van werk verkend. 

Wat de medewerkers over de rol van het werk in het leven en zonder werk hebben 

verteld, wordt in paragraaf 5.1.3 weergegeven.   

  

5.1.1 Zingeving van werk                       

In de gesprekken met medewerkers werden diverse perspectieven gegeven op 

zingeving, die afhankelijk zijn van verschillende factoren. Uit de gesprekken komt naar 

voren dat een gevoel van zingeving onder andere door contacten gecreëerd kan 

worden.4 Echter, zingeving wordt hierbij wel als een eigen verantwoordelijkheid gezien, 

als een eigen keuze, die gemaakt kan worden om zin toe te kennen aan dingen, die 

betekenis voor iemand hebben in het leven.5 Een van de respondenten spreekt over 

zingeving als een houding, waarbij het opkomen voor jezelf een gevoel van zingeving 

brengt.6 Daarnaast is zingeving een ontwikkeling en een uitdaging. De respondenten 

laten weten over het algemeen zin te ervaren door gebeurtenissen in werk, maar dat dit 

                                                             
3 Aan de hand van open coderen en vervolgens gericht coderen in het programma Atlas-Ti zijn terugkerende 

thema’s rondom zingeving uit de interviews met de medewerkers gehaald (Charmaz, 2006). Voor de codes kan 

gekeken worden naar Appendix B.  

4
 Respondent A 

5
 Respondent H 

6
 Respondent B 
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door negatieve dingen soms even niet te vinden is.7 Toch is in de verhalen te lezen dat 

de respondenten het beste uit zichzelf halen en zich daar goed over willen voelen. In het 

betekenis verlenen en geven aan, zijn het vrij kunnen zijn en het opkomen voor de 

dingen die iemand belangrijk vindt opvallende kenmerken. Respondent D zegt 

hierover:   

 

 

 

 

Het citaat van deze respondent is typerend voor hetgeen in andere verhalen ook naar 

voren komt: zingeving wordt ervaren doordat iemand zijn eigen persoonlijke raamwerk 

door ervaringen meeneemt.         

 De meeste respondenten beschrijven in hun verhalen zingeving als een element 

dat verweven is met het leven en het werk heen. Een kanttekening hierbij is, dat de mate 

en de aanwezigheid van zingeving voor iedereen verschillend is. Hiermee wordt 

zingeving in de verhalen als een individuele eigenschap neergezet, die weerspiegelt in 

een eigen context en interpretatie.  

5.1.2. Betekenis van werk                     

Uit de gesprekken met de respondent blijkt een grote variatie aan zingevingselementen 

te vinden als het gaat om werk. In dit kader benoemt Respondent J werk als een zinvolle 

tijdsbesteding. Deze gedachte wordt door het merendeel van de respondenten gedeeld: 

‘Werk geeft je iets om handen en dit is belangrijk.’8 De zingeving lijkt voor veel respondenten 

                                                             
7
 Respondent D 

8
 Respondent A 

‘Zingeving is voor mij dat ik het beste uit mezelf haal, waar ik me 

tevreden bij voel en dat ik mijn werk goed doe wat ik goed vind.’   
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te vinden in het iets te doen hebben. Werk is hetgeen dat iets om handen geeft en ervoor 

zorgt dat er iets te doen is.9 Uit een van de gesprekken wordt duidelijk dat ook thema’s, 

die in het eigen leven zingevend zijn, belangrijk zijn in het werk. Het verhaal van 

Respondent B is hiervan een goede illustratie:  

 

 

 

  

  

  

  

  

Uit het citaat blijkt een thema uit het leven, vrijheid in het algemeen ook als zingevend in 

het werk en sijpelt door in de invulling hiervan. Uit de meeste gesprekken blijkt, dat 

plezier en uitdaging door de respondenten worden gedeeld als het gaat om 

betekenisgevende elementen van werk. Respondent A vertelt over werk: ‘Hierin ben ik in 

de jaren een spin in het web geworden en dit vind ik erg leuk. Daarmee kan je ook dingen voor 

mensen betekenen.’10 Hiermee wordt ook aandacht gevestigd op een ander zingevend 

element van werk. Ook in de relatie met anderen, en in dit geval de betekenis die wordt 

gevonden in het contact met collega’s blijkt een zingevend element. Een merendeel van 

de respondenten geeft te kennen dat de relatie met collega’s zorgt voor een plezierige 

                                                             
9
 Respondent F 

10
 Respondent A 

‘ Vrijheid heeft het veel mee te maken. In een vijf mei lezing 

sprak Jaap de Hoop Scheffer over vrijheid op straat. Zo zou 

een keppeltje op hoofd of hand in hand lopen met dezelfde 

sekse gewoon moeten kunnen en als daar geen openheid 

voor is dan hebben we nog iets te doen in de samenleving. 

Ook op straat vechten voor vrijheid. En ook in zorg centra. 

Iedere oudere moet zich vrij voelen in degene te zijn die ie 

is.’ 
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ervaring van werk.11 Uit een ander verhaal blijkt het werk ook steun en afleiding te 

bieden.12 Daarnaast wordt het contact, of de relatie met de cliënten als prettig en 

betekenisvol ervaren. Uit het volgende citaat geeft een respondent aan, dat een 

belangrijke betekenis te vinden is in het van betekenis zijn voor een ander: ‘En twee is 

betekenen voor anderen.’13 Een aantal respondenten laat weten, dat het van betekenis zijn 

voor anderen in het werk een belangrijke factor is. Met deze anderen worden zowel 

collega’s als cliënten bedoeld.          

 Naast invloeden van eigen zingeving, wordt het hebben van invloed op de 

invulling van het werk ook als zingevend gezien. Respondent F laat hierover weten: 

‘Nieuwe dingen ontwikkelen vind ik het zinvolle in het werk.’ Het hebben van een eigen 

ruimte en daar binnen invloed kunnen uitoefenen geeft dus betekenis aan het werk voor 

deze respondent. Het stuk ruimte, waar de Respondent F naar verwijst wordt door 

andere respondenten ook genoemd. Het volgende citaat van Respondent J illustreert dit:  

  

  

  

  

  

5.1.3. Interpretaties  

Hoewel de respondenten afzonderlijke betekenissen geven aan werk, onderkent het 

merendeel van de respondenten dat zonder werk het leven toch minder betekenis zou 

                                                             
11

 Respondent A 

12
 Respondent I 

13
 Respondent D 

‘Daarom kan ik ze ook doorverwijzen en op die 

manier dat mensen wat aan me hebben. Soms zelf 

dat ik oplossing kan aandragen en dat maakt het 

leuk.’  
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hebben. Echter wanneer het werk ‘ziekmakend’ is, doordat contacten niet leuk zijn of het 

werk als onprettig wordt ervaren dan zou de betekenis van werk veranderen14. Toch 

laten de meeste respondenten weten, dat ze niet zouden weten wat ze zonder werk 

zouden moeten. Aan de ene kant ervaren ze veel plezier van vakantie, maar juist omdat 

dit in contrast staat met werken.   

 Een aantal respondenten bespreekt de financiële betekenis van werk en de 

betekenis ervan. ‘Werk is natuurlijk belangrijk want aan het eind van de maand moet er toch 

iets op de giro staan.’15 Dit citaat maakt duidelijk dat sommige respondenten geld als 

zingevend in het werk zien; echter, de meeste respondenten noemen dit aspect niet. Het 

volgende citaat geef een mening weer van een respondent, die geld anders waardeert: 

‘Dan kan je wel honderd euro meer gaan verdienen maar als je het niet naar je zin hebt op je werk 

dan heb je ook niks aan die honderd euro.’16  Uit analyse van de verhalen blijkt dat geld niet 

vaak genoemd wordt als betekenis van werk. Daarnaast wordt het ook niet zo erg 

belangrijk geacht.  

Een belangrijk zingevend element van werk dat door veel respondenten wordt 

genoemd is de sociale contacten die op het werk te vinden zijn. Deze contacten worden 

door veel respondenten als belangrijk en prettig ervaren.17 Respondent A vertelt over de 

betekenis van werk: ‘Collega’s daar haal ik de voldoening uit, in combinatie met de 

werkzaamheden.’ Ook wordt gesteld, dat het werk als een soort tweede thuis ervaren 

wordt: ‘Een plek waar iemand zichzelf kan zijn.’ 18 Respondenten menen zichzelf mee te 

                                                             
14

 Respondent H  

15
 Respondent J 

16
 Respondent I 

17
 Respondent A 

18
 Respondent K  
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nemen naar het werk en hierdoor ruimte te ervaren voor zichzelf. Het citaat laat zien, 

dat in het werk het zelf worden meegenomen en dat dit belangrijk wordt gevonden.

 Voor een van de respondenten is het werk: ‘Je werk ja. Toch een invulling is van 

geluk.’ 19 De opmerkingen die hierop volgen gaan in op het veranderen van werk door 

verandering in het eigen leven. Uit verdere analyse van de gesprekken wordt een ander 

element zichtbaar, dat een rol speelt bij de betekenis van werk. Respondent M stelt:  

  

  

  

  

  

  

Leeftijd wordt hiermee door de respondenten aangeduid als een element dat invloed 

heeft op de betekenis van werk. Naarmate de leeftijd stijgt, krijgt het werk een andere 

betekenis. In dit kader vervult het werk door de tijd heen ook een bepaalde rol in het 

leven.  

 Zingeving wordt door de respondenten als een actief proces gezien: ‘Die zingeving 

daar ben je zelf verantwoordelijk voor, dat maak je ook zelf.’20 Daarnaast wordt zingeving ook 

gevonden in het leren van nieuwe dingen, zo stelt Respondent H: ‘Nieuwe dingen leren 

vind ik het zinvolle in het werk.’21  In het leren van nieuwe dingen wordt zin gevonden en 

toegekend. Op deze manier vindt zingeving minder actief plaats, maar wordt het ook 

                                                             
19

 Respondent M  

20
 Respondent H 

21
 Respondent F 

‘Kijk. Je wordt ook ouder en je gaat anders in het leven 

staan door de dingen die je hebt meegemaakt in je 

leven. Goede dingen ook. Je gaat dingen relativeren, je 

gaat anders tegen dingen aankijken.’ 
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gevonden in iets nieuws.          

 Uit de verhalen van de respondenten komen diverse betekenissen naar voren en 

hiermee wordt zingeving ook op verschillende manieren door de respondenten ervaren.   

           Met deze paragraaf is inzicht verschaft in de betekenisgeving van de 

medewerkers op het gebied van werk en een antwoord gevonden op de vraag: Hoe 

ervaren de medewerkers van Humanitas Rotterdam Zorgregio Noord zingeving in het werk?  

 

5.2. Professionalisering  

Naast het weergeven van de opvattingen van de medewerkers over zingeving is het van 

belang ook professionalisering te benaderen vanuit de empirie. Allereerst wordt in 

paragraaf 5.2.1 beschreven en geanalyseerd hoe de respondenten een professional en 

professionaliteit zien en welke elementen hierbij komen kijken. Vervolgens wordt in 

paragraaf 5.2.2 gekeken naar professionalisering. In de laatste paragraaf (5.2.3) wordt 

ingegaan op de diverse niveaus van professionalisering volgens de respondenten. Op deze 

manier wordt een compleet beeld geschetst van de empirische gegevens.   

Naar aanleiding van de onderzoeksvraag wordt in de interviews naast over zingeving, 

ook gesproken over de betekenis van professionalisering voor de medewerkers van 

Humanitas Rotterdam ZRN. Na analyse van de transcripten zijn een aantal thema’s 

gefilterd, namelijk professional en professionaliteit/professionalisering en op diverse 

niveaus, die als leidraad dienen in het ordenen van de gegevens.22 In de volgende 

paragrafen wordt ingegaan op de verhalen van de medewerkers rond het begrip 

                                                             
22

 Aan de hand van open coderen en vervolgens gericht coderen in het programma Atlas-Ti zijn terugkerende 

thema’s rondom professionalisering uit de interviews met de medewerkers gehaald (Charmaz, 2006). Voor de 

codes kan gekeken worden naar Appendix B.  
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professional en professionaliteit, waarbij gevraagd is naar eigen interpretaties en 

betekenissen en de kijk van de medewerkers op professionalisering.   

 

5.2.1.Professional en professionaliteit  

In de gesprekken beschrijven de medewerkers van Humanitas Rotterdam ZRN zichzelf 

als overwegend professioneel in het werk. In ieder geval laat een meerderheid weten dat 

zij in het werk zichzelf als professional beschouwen en hierin professioneel gedrag 

vertonen. ‘Ik beschouw mezelf wel als professional. Ik heb wel in dit werk verstand van zaken.’23 

Echter, over een definitie van ‘een professional’ geven de respondenten geen eenduidige 

omschrijving. Het begrip geeft niet direct een duidelijk beeld bij betrokkenen, maar lijkt 

een begrip dat door iedereen op een eigen manier wordt ingevuld.    

 Een aantal elementen wordt door de medewerkers in verband gebracht met een 

professional. Een kenmerk dat door de respondenten wordt aangehaald is het 

professioneel zijn door middel van een opleiding, cursussen en trainingen, maar ook het 

leren en ontwikkelen door ervaringen. Respondent B ondersteunt deze stelling met de 

volgende uitspraak: 

  

 

 

 

Andere kenmerken, die van belang geacht worden voor een professional zijn flexibiliteit 

en creativiteit in het werk en het hanteren en meewegen van meerdere perspectieven.  

Een professional zijn heeft in de ogen van de respondenten dus niet alleen te maken met 

                                                             
23

 Respondent F.  

‘Ik vind dat een professional door combinatie met 

levenservaring steeds weer een betere professional zou 

kunnen worden in het werk.’ 
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het beroep dat iemand uitoefent,  maar ook met de manier waarop er met het beroep 

wordt om gegaan. In de omgang met werk wordt professionalisering in verband 

gebracht met levenservaringen.   

            Een professional zal daarom volgens de verhalen bekeken kunnen worden op 

zijn of haar bekwaamheid in het werk en moet daarin blijven leren.24  

 Een ander opvallend kenmerk van professionaliteit, vanuit het perspectief van 

een respondent is de balans tussen privé en werk. Daarmee wordt professionaliteit 

gevonden in het kiezen van de juiste handeling in een bepaalde context. Respondent D 

laat hierover weten, dat in de juiste balans op een bepaald moment, in een bepaalde 

situatie professionaliteit komt kijken. In deze balans is het bijvoorbeeld in de 

communicatie naar elkaar professioneel om niet altijd privé verhalen en ervaringen mee 

te nemen. Echter in de verhalen wordt ook te kennen gegeven dat: ‘Ik mezelf altijd 

meeneem op welke plek ik ook werk.’ 25       

 Professional zijn wordt ook gezien als een houding. In gesprekken, in het contact 

met collega’s en ook in het uitvoeren van taken die horen bij een functie dient er volgens 

de respondenten sprake te zijn van een professionele houding, zowel naar collega’s als 

naar de cliënten.26 27 Om tot een dergelijke houding te komen laat Respondent D weten: 

‘Kritisch kijken naar jezelf maakt iemand onder andere een professional.’ Daarbij wordt ook een 

open houding aangevoerd als kenmerk van een professional.28    

  

                                                             
24

 Respondent I 

25
 Respondent D 

26
 Respondent J 

27
 Respondent D 

28
 Respondent B 
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De verschillende reacties samennemend, blijkt voor de meeste respondenten 

professional zijn het resultaat van een combinatie van verschillende elementen. 

Respondent G zegt hierover:   

 

 

 

  

  

  

Hierin komen het gevoel, de contacten met medeprofessionals en theorie samen als van 

belang voor een professional. Meerdere respondenten geven aan in het overleg met 

collega’s en het samenwerken aan oplossingen een eigen professionaliteit te vinden.  

5.2.2 Professionalisering                

Nadat inzichtelijk is gemaakt hoe de respondenten kijken naar professionaliteit en welke 

kenmerken hieraan verbonden zijn dient er ingegaan te worden op professionalisering. 

Uit de verhalen wordt duidelijk dat het professionaliseringsproces niet bewust ervaren 

wordt door de respondenten.29 Wat betreft professionalisering houden de medewerkers 

er een diversiteit aan meningen en interpretaties op na.     

 Een gedeelde opvatting over professionalisering is dat het een proces is en een 

continue verbetering en ontwikkeling veronderstelt. Het leren blijft binnen het werk een 

constant terugkerend element. Het bijhouden van kennis en uitbreiden hoort volgens de 

                                                             
29

 Respondent A 

‘Je hebt nog steeds het stuk van je gevoel en het aftasten van collega’s, 

maar dat stukje, noem het theorie, noem het kennis van andere 

professionals op hetzelfde niveau, noem het mensen die jou weten te 

prikkelen door jou de juiste vragen te stellen en jou weer in staat 

stellen om nog verder over zaken na te denken.’   
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verhalen bij professionalisering.30 Het volgende verhaal van een van de medewerkers 

illustreert het idee van de respondenten, dat ook de eigen houding en het karakter 

meespeelt als het gaat om professionalisering:  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

De respondent laat hiermee zien dat mensen anders met dezelfde situatie omgaan. Dit 

geldt ook voor het willen ontwikkelen en willen leren op het werk.                

        Een andere belangrijke factor wanneer het gaat om professionalisering, wordt door 

Respondent B aangehaald: ‘Iemand met veel levenservaring en dat vind ik een professional. In 

combinatie met levenservaring zou iemand ook steeds een betere professional kunnen worden in 

het werk.’ Diverse andere respondenten noemen bij het ontwikkelen in het werk en 

professionalisering ook het contact met collega’s.     

 Een volgend element, dat uit de gesprekken naar voren komt, is het volgen van 

                                                             
30

 Respondent K 

‘Wie heeft mijn kaas gepikt? Dat verhaal ging over een muis, 

twee muizen. Die zaten in een pakhuis met bergen kaas. Het 

leven ging gemakkelijk want er was altijd kaas te halen. Totdat 

op een gegeven moment alle kaas weg was. Dus nou wat deden 

de muizen de een ging stil in een hoekje zitten. Zo van ik heb 

geen kaas meer. Terwijl de ander op onderzoek ging. Zo van 

waar is die kaas dan. Dat soort dingen. Thuiszorg en zorg 

verandert altijd en je moet daarin mee veranderen en het is niet 

altijd leuk en dat is niet zo maar je moet er wel het leuke van 

maken en dat heeft ook met professionaliseren te maken.’50 

 



 

64 

 

cursussen en het bijleren door middel van opleidingen als onderdeel van 

professionalisering.31 Zo stellen de respondenten dat leren van nieuwe kennis en 

vaardigheden een kenmerk is van professionalisering en hoort bij het begrip. Hieraan 

wordt zowel vanuit de organisatie, maar ook door de respondenten zelf, aan 

professionalisering een bijdrage geleverd. Cursussen worden aangevraagd maar ook 

aangeboden. De medewerkers geven aan dat er sprake is van een zoektocht naar 

professionalisering in het werk: ‘Dit betekent niet dat ik niet vind dat ik moet blijven leren om 

jezelf te verbeteren en ontwikkelen. Verbeteren in het werk op persoonlijk vlak zie ik als 

professionalisering.’32 Het verbeteren in het werk wordt hiermee door de medewerkers als 

een voorwaarde gezien voor professionalisering.     

 In het verhaal van Respondent K wordt het kritisch reflecteren en het krijgen van 

feedback als onderdeel van professionalisering aangehaald. ‘Ik vind het prettig dat deze 

vrouw in de passieve lift in de stoel gezet wordt. Mijn collega zegt: Goh wat zonde, want ik zie 

nog dit of dat. Dan vraag ik dus aan haar. Laat mij het zien hoe jij dat dan doet. Of wat is jouw 

achterliggende gedachte.’33 Professionaliseren wordt bereikt in het balanceren en 

reflecteren over de dag in samenspel met eigen ervaringen. De respondenten laten 

weten, dat dit proces constant plaatsvindt.  

In leren en ontwikkelen ligt het idee van een professionaliseringsproces middels formele 

wegen. Naast een formele manier wordt er ook gesproken over het contact met collega’s 

en het reflecteren thuis als weg om te professionaliseren. In een gesprek wordt hierover 

het volgende gezegd: ‘Ik kan me voorstellen dat een gebeurtenis door een andere visie de 

                                                             
31

 Respondent C 

32
 Respondent A 

33
 Respondent K 
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volgende keer anders wordt aangepakt. En is hiermee toch ook een soort professionaliseren.’34  

Hiermee wordt feedback van collega’s en verschillende perspectieven gebruikt om tot 

nieuwe inzichten te komen en dit draagt bij aan professionalisering.   

         Hoewel de meeste respondenten spreken over opleiding, leren en reflectie is er een 

aantal medewerkers, dat andere karakteristieken toewijst aan professionalisering.  

5.2.3 Op diverse niveaus                   

Een groot aantal respondenten geeft aan dat er een onderscheid te maken is tussen 

verschillende manieren van professionaliseren. Respondent A laat over 

professionalisering weten:  

 

 

 

Professionalisering kan dus zowel op persoonlijk vlak, als in het werk of in het 

vakgebied plaatsvinden. Concreet houdt dit in dat professionalisering plaatsvindt door, 

aan de ene kant bijscholing aangevraagd door de medewerkers of aanbevolen door de 

werkgever en aan de andere kant door levenservaring, feedback en kritische reflectie 

vanuit de respondenten zelf.         

 Respondent G geeft door het volgende citaat aan, dat professionalisering een 

kwestie is van kennis uitwisselen met experts op hetzelfde gebied: ‘Kennis van andere 

professionals op hetzelfde niveau.´ Hierbij wordt het eigen gevoel toegevoegd: ‘Je hebt nog 

steeds het stuk van je gevoel.’35 Uit de woorden van Respondent G blijkt verder, dat 

                                                             
34

 Respondent A 

35
 Respondent G 

‘ Verbeteren in het werk op persoonlijk vlak zie 

ik als professionalisering. Daarnaast ook in het 

werk of in je vakgebied inderdaad.’    
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professionalisering actief gezocht wordt: ‘En dan op een gegeven moment wil ik wel weer op 

een andere manier geprikkeld worden. Daar zoek ik dan zelf actief mijn dingen in.’ Daarnaast 

biedt de organisatie ook aan om het professionaliseren te bevorderen door middel van 

cursussen en opleidingen.   

 

5.3 Relatie tussen zingeving en professionalisering 

Naast het weergeven van de empirische inzichten over zingeving in werk en professionalisering 

vanuit de visie van de medewerkers van Humanitas ZRN dient er ook informatie gegeven te 

worden over de relatie tussen de twee. In deze paragraaf wordt gekeken naar de relatie tussen 

zingeving en professionalisering vanuit de medewerkers van Humanitas Rotterdam ZRN, 

waarmee een aanzet gegeven wordt tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag.  

Uit de verhalen blijkt, dat alleen al het feit dat iemand iets om handen heeft zingevend is 

in het leven.36 Hiermee zorgt werk voor een invulling van het dagelijks leven en dit 

maakt het leven zinvol. Ten aanzien van de relatie tussen zingeving en 

professionalisering wijst een aantal respondenten op de ontwikkeling en uitdaging in 

het werk, anders zou het saai kunnen worden. Respondent B zegt hier het volgende 

over: ‘Deskundigheid, inzicht, kennis overdracht en een mogelijkheid om te leren’. Deze 

elementen worden belangrijk geacht wanneer het gaat om het ervaren van zin in het 

werk. Respondent A zegt hierover: ‘Daarmee is er een beleving hebben van meedoen en 

meetellen. Het groeiproces in het werk en ontwikkelen en dat je mee mag doen als volwaardig.’  

                                                             
36

 Respondent F   
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Uiteindelijk wordt kenmerkend gesteld dat er sprake is van een cirkel van 

professionalisering en zingeving. ‘Je legt jezelf een doel en dat behaal je en daarna evalueer je 

en leg je weer een ander doel.’37 De veronderstelling, die uit de verhalen naar voren komt is 

dat het werk en de persoon met elkaar verbonden zijn. het volgende citaat van 

Respondent D geeft dit goed weer:   

  

  

  

  

  

  

In de relatie tussen zingeving en professionalisering proberen medewerkers het beste uit 

het werk en zichzelf te halen, op een zo professioneel mogelijke manier. Hierbij staat 

professionaliteit voor de juiste balans op het juiste moment, afhankelijk van de situatie. 

Belangrijk is dat de professional zelf tevreden is over deze balans en hiermee de relatie 

tussen het professionaliseren en de betekenis ervan bepaalt.38  

In de relatie tussen zingeving en professionalisering, zo blijkt uit de gesprekken 

met de respondenten speelt leeftijd een belangrijk rol. Respondent F laat hierover weten: 

‘Professionalisering is wel belangrijk maar minder nu ik wat ouder ben. Ik zou minder snel nu 

een opleiding doen, maar cursussen vind ik wel leuk. Ik wil wel ontwikkelen maar niet door een 

hele opleiding te doen, wel door cursussen.´ 

                                                             
37

 Respondent D 

38
 Respondent D 

‘Ik ben wie ik ben als mens. Als privé heb je mij als karakter 

en als mens hoe ik ben maar dat neem ik ook mee naar mijn 

werk. Dat laat je niet thuis. Alles wat ik leer in mijn werk kan 

ik ook meenemen in mijn privé en andersom. Ik zie dat als een 

cirkel. Je werk is verweven met jou als persoon.’  
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Ook wordt duidelijk dat naar mate iemand ouder wordt het werk een andere 

functie inneemt in het leven. Zo wordt in de gesprekken duidelijk dat wanneer er sprake 

is van een gezin het werk niet meer op de eerste plek staat. Factoren in het leven hebben 

hiermee invloed op de betekenis van werk: In tijden dat het moeilijk is kan het werk ook 

de betekenis van steun krijgen en hiermee juist een troostende functie krijgt.’39  

Respondent D stelt: 

 

 

 

  

  

  

Uit de woorden van de respondent wordt duidelijk, dat wanneer er geen ontwikkeling 

en uitdaging in het werk is, het als minder zingevend wordt ervaren. Het volgende 

citaat laat zien dat het moment waarop er geen uitdaging meer is, er toch een behoefte 

blijft aan ontwikkelen: ‘Op dit moment sta ik een beetje stil en vraag ik me af wat ik nog meer 

kan doen om verder te professionaliseren.’40 Professionalisering wordt in het verhaal van de 

respondent op twee manieren verbonden aan het ervaren van zingeving. Aan de ene 

kant bestaat er een relatie tussen zingeving en professionalisering omdat de 

respondenten door betekenissen die zij geven en hechten aan het werk willen leren. Aan 

                                                             
39

 Respondent I 

40
 Respondent A 

‘Een uitdaging is zinvol. Iets nog leren is zingevend. 

Maakt mijn dag ook goed. Zingeving is ook 

ontwikkeling en uitdaging maar toch ook scholing. 

‘Als ik elke dag dezelfde dingen zou doen en op een op 

dezelfde lijn zou werken zou ik dat niet zinvol vinden 

en dan zal mijn zingevingsniveau omlaag gaan.’ 
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de andere kant zorgt professionalisering voor de mogelijkheid tot het ervaren van 

zingeving en betekenis in het werk.  

5.4. Conclusies                      

Uit de analyse van de verhalen wordt duidelijk, dat zingeving een belangrijke rol speelt 

in de levens van medewerkers bij Humanitas Bergweg. De betekenis van werk maakt 

hier een groot deel van uit en wordt op verschillende manieren ingevuld. Allereerst 

wordt werk door de medewerkers als een zinvolle dagbesteding ervaren. Een tweede 

betekenis wordt gevonden in het contact met collega’s. Daarnaast geeft het werk ook de 

mogelijkheid tot leren en ontwikkelen. Hierbij wordt uitdaging door vele respondenten als 

noodzakelijk gezien en dient daarmee ook zingeving aan werk. Een minder vaak 

genoemd element van zingeving en betekenis van werk is dat het ook de financiële 

middelen verschaft om te kunnen leven. Wanneer er gekeken wordt naar de verhalen van 

de respondenten over professionaliteit, beschouwen ze zich allemaal als professional of 

professional in wording in het werk dat ze doen. Elementen die hierin van belang zijn, 

zijn opleiding, kennis, levenservaring, feedback van collega’s, zelfreflectie, houding en respectvol 

omgaan met cliënten. Wanneer er gevraagd wordt naar professionalisering spreken veel 

respondenten over de mogelijkheid tot leren en nieuwe kennis opdoen. Daarnaast wordt 

ook ervaring meegenomen in het nemen van professionele besluiten. Professionalisering 

wordt in de verhalen belangrijk geacht. Voor zowel zingeving als professionalisering 

geldt, dat er sprake is van sociale inbedding, waardoor de context gebonden is. Deze 

inbedding wordt bepaald door de context waarbinnen de begrippen zich bevinden, wat 

van invloed is op de invulling van de begrippen (Maas, 2004, 2009). Dit speelt zowel 

voor het individu als in sociale relaties een rol (Gergen, 2009). Daarnaast speelt de 

actieve of passieve uitwerking een rol in het ervaren en toekennen. Actief wordt zin 
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toegekend aan werk, passief wordt zin gevonden in ervaringen, die in het werk worden 

opgedaan. Met professionalisering werkt dit proces ook op actieve manier door het 

zoeken naar uitdagingen in de vorm van leren. Maar ook passief, wanneer de 

organisatie cursussen en opleidingen aanbiedt.       

 Concluderend blijkt uit de verhalen van de medewerkers van Humanitas 

Rotterdam ZRN, dat zonder professionalisering werk minder zin zou geven. Hiermee 

staat de betekenis van werk ook in verband met professionalisering. Een belangrijke 

opmerking hierbij is, dat de contextuele relaties hierbij bepalend zijn. Het werk is voor 

de meeste respondenten belangrijk en wordt daarbij ook als een bron voor 

professionalisering aangeduid. Echter, geven de medewerkers invulling aan zin vanuit 

een eigen raamwerk. Dit raamwerk is ontstaan door eigen interpretaties en ervaringen 

geconstrueerd door sociale relaties. Zingeving wordt gevonden in het ervaren van 

nieuwe dingen in het werk. Nieuwe ervaringen in het werk komen deels door 

professionalisering, zowel actief als passief. Uit de verhalen van de respondenten wordt 

duidelijk dat een eigen weg in zingeving en professionalisering bestaat, waarbij sprake 

is van een wederkerige relatie.   
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6.0 

             Wegen van Bevindingen en Theorie                                

                             Conclusies   

 

 

 

 

 

 

 

In de vorige hoofdstukken is beschreven op welke manier de medewerkers van Humanitas 

Rotterdam ZRN zingeving en professionalisering en de relatie tussen beide ervaren. In het kader 

van dit onderzoek wordt er in dit hoofdstuk een verbinding gemaakt tussen deze empirische 

bevindingen (hoofdstuk 5) en de theoretische benadering van hoofdstuk 2. Hiermee wordt eerst 

een overzicht geboden van het empirisch- en theoretisch-raamwerk. Naar aanleiding van dat 

overzicht wordt afsluitend een beeld geschetst van de relatie tussen zingeving en 

professionalisering vanuit beide benaderingen om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: Hoe 

biedt zingeving een weg naar professionalisering? In 6.3 worden daaruit aanbevelingen 

gedaan voor de alledaagse praktijk van Humanitas Rotterdam ZRN. Tot slot een korte 

beschouwing.   

 

 

´Kies een baan waarvan je houdt en je 

hoeft nog een dag in je leven te 

werken.´ (Confucius) 



 

72 

 

6.1 Ontmoeting empirie en theorie  

In benaderingen van zingeving en professionalisering in de wetenschappelijke literatuur 

zijn een aantal kenmerken naar voren gekomen. Daarnaast zijn uit de analyse van de 

verhalen van de respondenten ook een aantal aspecten naar voren gekomen. Paragraaf 

6.1.1 geeft een overzicht van deze kenmerken en elementen van zingeving en 

professionalisering uit zowel het theoretische raamwerk als de empirische analyse.  

 

6.1.1 Kenmerken zingeving en professionalisering (werk)41 

Zingeving: Raamwerk/doelen, invloed, waarde toekennen, relaties met collega’s en cliënten, 

nieuwe ervaringen opdoen, leren, geld, jezelf kunnen en mogen zijn, uitdagingen 

zoeken en vinden, plezier, geluk.  

Professionalisering: Formeel leren en kennis opdoen door middel van een cursus of opleiding, 

leren door ervaringen, houding, reflectie, overleg, feedback, ontwikkeling in de jaren, 

jezelf (persoonlijke eigenschappen), herkenning.  

In de vorige hoofdstukken is reeds een beeld geschetst van betekenissen van werk en 

benaderingen van professionalisering uit diverse wetenschappelijke theorieën. Echter, 

deze benaderingen bleken geen duidelijk beeld te verschaffen wat betreft deze 

begrippen. In combinatie met het theoretisch raamwerk kunnen aanvullingen gedaan 

worden door analyse van verhalen van de respondenten. Uit de analyse van de 

empirische gegevens zijn aanvullingen zichtbaar als het gaat om de theoretische 

definiëring van de begrippen. Met het inzicht vanuit meerdere perspectieven, door de 

verhalen van de respondenten, wordt rekening gehouden met de complete 

                                                             
41  De schuingedrukte woorden komen uit de analyse van het theoretisch raamwerk. 
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werkelijkheid (Blurstein, Schultheiss & Flum, 2002).      

 Een opmerking is te maken wat betreft zingeving. Zij dient naast als een 

individueel proces ook als een context-gebonden proces gezien te worden (Keijzers & 

Jeurissen, 2002; Lange, 1992). Ter invulling van het begrip in dit onderzoek naar 

zingeving van werk heeft het de betekenis van ‘doel in het leven’ gekregen. Daarnaast 

betekent werk ook een mogelijkheid tot nieuwe ervaringen en een weg naar plezier en 

geluk. De respondenten benaderen zingeving als een ervaring, die gevonden wordt in 

het contact met anderen en de ruimte die wordt geboden in dit contact. In het contact met 

anderen, in relaties worden verhalen gecreëerd waaraan zingeving ontleend kan 

worden (Gergen, 2009). Uit de analyse bleek werk een van de wegen naar zingeving. De 

voorwaarden die hieraan verbonden worden zijn, wanneer er sprake is van uitdagingen, 

nieuwe ervaringen, het kunnen uitoefenen van invloed en het toekennen van waarde. Zingeving 

is een proces dat onderdeel is van een relationele, sociale context waar werk een 

onderdeel van is. In dit proces nemen individuen eigen verhalen en vaardigheden mee 

naar andere contexten, waardoor aanvullingen ontstaan van zingeving. Op deze manier 

is de weg van zingeving afhankelijk van de context en de relaties tussen jezelf en 

anderen, collega’s, cliënten en andere naasten.   Waarbij deze inbedding bepalend is 

voor zingeving van werk (Gergen, 2009). In theorie en uit de verhalen van de 

medewerkers wordt veel aandacht besteed aan het belang van relaties in de context van 

werk en zingeving. Uit analyse van de verhalen blijkt dan ook, dat het meenemen van 

zichzelf en het ervaren van zingeving een belangrijk element is in het werken. 

          Wanneer er gekeken wordt naar professionalisering is ook een opmerking te 

plaatsen. Professionalisering is een proces dat in zijn definiëring vraagt om constante 

aandacht (Maas, 2004). Kijkend naar professionalisering wordt er naast betekenis van 

het opleiden en reflecteren op ervaringen, veel gesproken over persoonlijke eigenschappen en 
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vaardigheden. Op deze manier draagt, door de levensloop heen, een karakter en identiteit 

in ontwikkeling bij aan mogelijkheden tot professionalisering. Opvallend is, dat hoewel 

geld binnen het theoretisch raamwerk naar voren komt, slechts een klein aantal van de 

respondenten over de financiële betekenis en zingeving van het werk begint.42 De 

context wordt hierin wederom als belangrijk gezien (Gergen, 2009; Blurstein, Schultheiss 

& Flum, 2002). Naast leren en het opdoen van kennis via formele wegen, wijzen de 

verhalen van de respondenten ook op andere elementen. Houding wordt als kenmerk 

genoemd van professionalisering. Om te komen tot nieuwe kennis en ontwikkeling 

wordt reflectie ingezet. Dit gebeurt zelfstandig, naar ook in het contact met collega’s. 

Verbeteren is ook een kenmerk van professionalisering. In overleg, het contact met 

collega’s, waarin het uitwisselen van kennis mogelijk is vindt professionalisering plaats.  

Echter, er wordt ook veel nadruk gelegd op de eigen ervaring en identiteit. 

Professionalisering is niet iets dat per se door middel van formele wegen plaatsvindt, 

maar komt met de jaren en gebeurtenissen. De eigen identiteit is hier onderdeel van. 

Respondent G zegt hierover:  

    

  

  

  

  

Dit citaat laat zien, dat de respondent zelf op zoek gaat naar professionalisering, omdat 

anders de zingeving van werk omlaag gaat. Hiermee wordt de relatie tussen zingeving 

en professionalisering al zichtbaar.   

                                                             
42

 Respondent A, D, M & I 

‘Zodra en dus geen nieuwe dingen meer komen dan raak ik 

een soort van verveeld en dan moet ik van mezelf ook gaan 

zoeken. En dan ga ik zoeken naar iets anders dat wel voor 

mij weer motiveert.’  
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6.2  Conclusie 

Relatie zingeving en professionalisering  

 

In het onderzoek staat de relatie tussen zingeving in het werk en professionalisering centraal. 

Hiermee wordt een antwoord gezocht op de vraag: hoe biedt zingeving een weg naar 

professionalisering? In de voorgaande hoofdstukken is een begin gemaakt met inzicht krijgen in 

zingeving en professionalisering voor medewerkers bij Humanitas Rotterdam ZRN en de 

theoretische benadering rondom deze begrippen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 

gekozen voor een verbinding van empirische en theoretische gegevens uit dit onderzoek. 

 

Gebleken is, dat de betekenissen die de medewerkers toekennen aan en ervaren in werk 

een belangrijke rol spelen bij professionalisering. Uit het theoretisch kader bleek, dat een 

relatie tussen zingeving en professionalisering niet scherp gesteld kan worden vanuit de 

wetenschappelijke theorie. Wel werd duidelijk dat werk deel uitmaakt van het bestaan 

en een van de domeinen is waarbinnen mensen zin geven. De betekenis van werk is in 

de loop van de tijd veranderd. Werken is een belangrijker onderdeel in het leven 

geworden (Gratton 2001; Gratton & Ghoshal, 2003). Zingeving is een proces dat deels 

actief en deels passief plaatsvindt. Aan de ene kant wordt er door zin toe te kennen aan 

werk betekenis gegeven aan ervaringen in het leven. Aan de andere kant biedt werk een 

mogelijkheid tot zingeving in het vinden en opdoen van ervaringen (De Lange, 1992). 

Het proces van zingeving in het werk vindt plaats binnen een bepaalde context, waarbij 

relaties komen kijken (Gergen, 2009; Blurstein, Schultheiss & Flum, 2002). Deze context 

is bijvoorbeeld het werk en/of de organisatie. Uit het onderzoek is gebleken, dat binnen 

deze context diverse elementen een rol spelen in zingeving van werk (Van Ginkel, Van 
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Noort & Schut, 2002).  

           Uit de analyse blijkt dat een uitdaging als zingeving ervaren wordt en 

professionalisering als de weg waardoor deze uitdaging vorm krijgt. ‘Het is een simpele 

vraag met een moeilijk antwoord43’. Deze uitdaging echter, verandert door ervaringen in 

het leven. Een enkele respondent spreekt hier over leeftijd, andere respondenten geven 

juist gebeurtenissen in het leven aan waardoor de relatie tussen zingeving en 

professionalisering is veranderd.44   

              De analyse van het empirisch raamwerk zorg voor verdere invulling van de 

begrippen en benadering van de theoretische begripsbepaling van zingeving en 

professionalisering. Daarnaast biedt het ook inzicht in het verband tussen zingeving en 

professionalisering. Deze relatie is te vinden in de persoonlijke betekenis van werk voor 

mensen. Uit het onderzoek is gebleken, dat werk mogelijkheden en belevingen biedt van 

zin ervaren en het toekennen van betekenis (Gergen, 2009; Blurstein, Schultheiss & 

Flum, 2002).   

            Professionalisering geeft een bepaalde invulling aan deze zingeving, namelijk het 

opdoen van nieuwe ervaringen en het ervaren van uitdagingen. De analyse van het 

empirische raamwerk laat zien dat tussen zingeving en professionalisering een 

wederkerig verband bestaat. Zingeving biedt een weg naar professionalisering door de 

mogelijkheid te ervaren en betekenis toe te kennen. Professionalisering biedt een weg 

door ruimte te geven aan het ervaren van zin en het verlenen van betekenis. Het 

volgende citaat van Respondent D vat het verband, waar de respondenten over spreken 

goed samen en vormt een goed slot:   

                                                             
43

 Respondent C 

44
 Respondent, I & M 



 

77 

 

 

 

  

 

6.3 Aanbevelingen   

Kijkend naar de betekenis van deze theoretische noties voor de praktijk van Humanitas 

Rotterdam Zorgregio Noord kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan: 

 Allereerst blijkt er in de zingeving van werk voor de medewerkers veel belang 

gehecht te worden aan het contact dat op het werk wordt ervaren. Niet alleen in het 

werken met cliënten, maar juist ook in het contact met collega’s. Dit contact wordt door 

de medewerkers als erg plezierig en betekenisvol ervaren en is daarmee een belangrijk 

element voor en van de organisatie. Hierbij heb ik het idee gekregen dat het zorgen voor 

momenten waarin medewerkers contact met elkaar hebben door de organisatie 

gewaarborgd dient te worden.          

  Ten tweede blijkt uit de verhalen dat de uitdaging in het werk voor zingeving kan  

zorgen. Dit betekent voor Humanitas Rotterdam Bergweg, dat aandacht voor 

mogelijkheden van leren, cursussen doen en opleiden een interessant onderwerp is.  In 

de praktijk blijkt dat er sprake van een aanbod van cursussen vanuit de organisatie is, 

maar dat ook medewerkers vragen naar potentiële leermomenten. De medewerkers 

geven aan, dat er behoefte is om uitdaging te ervaren, en dit wordt gevonden in het 

leren van nieuwe vaardigheden en kennis. Het luisteren naar de behoeftes van 

medewerkers om te professionaliseren kan als tweede aanbeveling geduid worden. 

Daarmee geven de medewerkers aan dat zij het gevoel hebben invloed te hebben, en 

‘Een uitdaging is zinvol.   

            Iets nog leren is zingevend.’  
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zich daarmee gewaardeerd voelen door de organisatie. Het volgende citaat illustreert de 

eerste twee aanbevelingen: 

‘Het groeiproces in het werk en het ontwikkelen en dat je mee mag doen als volwaardig. Dit is 

een meerwaarde in het werk’.45 

Een derde aanbevelingen bevindt zich op het gebied van de dynamische betekenis 

van werk. De medewerkers laten weten, dat door persoonlijke ervaringen en ook de 

levensloop de betekenis van werk verandert. Als organisatie dient er rekening 

gehouden te worden met persoonlijke ontwikkelingen van medewerkers, de 

zogenaamde levensloop. Hierdoor kan de organisatie het werk en het aanbod voor 

professionalisering beter aanpassen en aansluiten bij de behoeften van de medewerker. 

 Een vierde aanbeveling gaat in op een verder ontwikkelen van dit zingevingproces 

bij mensen. Ik heb de indruk gekregen, dat hoewel het persoonlijke verhaal van de 

medewerker belangrijk blijft, omdat door persoonlijke aandacht de medewerkers een 

gevoel krijgen dat ze er mogen zijn, er uit veel verhalen van de medewerkers een grote 

motivatie en toewijding voor het werk spreekt. Deze houding zou door het management 

aangesproken kunnen worden om tezamen activiteiten voor medewerkers te 

organiseren die de drie voorgaande thema’s gaan helpen verdiepen. Op deze manier 

draagt de organisatie bij aan de zingeving van het werk voor haar medewerkers en ook 

aan een professionalisering van de organisatie. Met het oog op de toekomst dient in 

overleg met medewerkers een beeld gecreëerd worden voor de toekomst, waarbij de 

medewerkers naast een signalerende functie in de praktijk ook een belangrijke rol zullen 

spelen in het uitvoeren ervan. In het contact met en tussen collega’s is ruimte voor 

uitwisseling van waardevolle informatie voor bijvoorbeeld de instroom van nieuwe 

                                                             
45

 Respondent A 
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medewerkers. De uitdaging biedt de organisatie een weg om haar medewerkers 

geïnteresseerd en betrokken te houden. In deze betrokkenheid vindt zingeving van 

werk plaats. Daarnaast blijft de kennis actueel, wanneer regelmatig leermomenten 

worden ingezet. Het aanbod en het werk aanpassen aan de levensloop zal bijdragen aan 

de zin van de medewerker en de organisatie. Hiermee wordt samen een betekenisvolle 

weg bewandeld naar de toekomst.   

 

6.4  Tot slot  

De medewerkers van Humanitas Rotterdam ZRN ontlenen diverse betekenissen aan 

zingeving en kennen deze toe als het gaat om werk. Deze betekenissen worden 

beïnvloed door persoonlijke ervaringen, maar ook door een eigen levensloop. Verder spelen 

ook de mogelijkheid tot jezelf zijn en het hebben van plezier en ervaren van geluk een rol. 

De betekenis van werk wordt door verhalen van mensen in relaties, in een bepaalde 

context gecreëerd. Door ruimte te bieden aan deze relationele context, kan de 

completere wereld van zingeving en professionalisering gegrepen worden.   

 In de relatie tussen zingeving en professionalisering ervaren de medewerkers een 

mutueel verband. Aan de ene kant biedt zingeving in en van werk een weg naar 

professionalisering, en aan de andere kant biedt professionalisering een weg naar 

zingeving. Echter, de verhalen van de medewerkers moeten in hun eigen contextuele 

inbedding gezien worden. Hoe meer zingeving wordt ervaren in en van werk, des te groter 

lijkt de behoefte aan en de wil tot professionalisering.       

 Met dit onderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan een verdere invulling 

van zingeving en een weg naar professionalisering, door inzichtelijk te maken op welke 

manieren betekenis aan werk gegeven en ervaren wordt en hoe dit in relatie staat tot 

professionalisering.   
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                                    7.0  

                              Discussie en beschouwing  

         Eindreflectie 

 

 In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoek, de methode en mogelijke ruimte voor 

verder onderzoek. Allereerst wordt gekeken naar de vraagstelling en de methoden. Vervolgens zal 

gereflecteerd worden op de resultaten van dit onderzoek.   

     

In dit onderzoek is de relatie tussen zingeving en professionalisering onder de loep 

genomen. Dit vroeg allereerst om een korte theoretische benadering van deze twee 

begrippen. Door het centraal stellen van de verhalen van de respondenten werd een 

begin gemaakt met inzicht verschaffen in zingeving in en van werk en 

professionalisering en de relatie tussen beide in de praktijk. Verder onderzoek zal zich 

kunnen richten op het creëren van een breder inzicht rond de begrippen en de relatie 

tussen werkveld en betekenis van werk. Als wetenschappelijk onderbouwing is in het 

onderzoek gekozen voor een literatuurstudie op het gebied van zingeving en 

professionalisering, die ter ondersteuning van de praktijk gold. Vanuit een korte 

historische schets is in wisselwerking met de analyse van de verhalen een aantal 

kenmerkende elementen voor een theoretisch raamwerk vastgesteld. De verhalen van 

de respondenten worden hiermee samengebracht met en afgezet tegen 

wetenschappelijke theorieën. Voor verder onderzoek is analyse van verdere 

wetenschappelijke theorieën en praktijkonderzoek raadzaam om recht te blijven doen 
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aan de actuele situatie.          

 In de keuze voor respondenten is uitgegaan van een krachtenveldanalyse, 

waarbij hulp is verkregen vanuit de caseorganisatie. In dit onderzoek zijn daarom alleen 

uitspraken te doen over de situatie in de caseorganisatie. Voor verder onderzoek is een 

wijder perspectief wenselijk, waarin meerdere praktijksituaties worden beschouwd.  

 In reflectie op de resultaten blijkt een relatie te bestaan tussen zingeving van de 

medewerkers en professionalisering. De specifieke inhoud van deze relatie en de 

directheid ervan is echter niet grondig onderzocht in dit onderzoek. Om uitspraken te 

kunnen doen over een eventuele inhoud van deze relaties bleken de begrippen 

zingeving en professionalisering onderhevig aan diverse perspectieven en 

benaderingen, zowel in de theorie als in de verhalen van de respondenten. Daarmee is 

een groot deel van dit onderzoek gebruikt voor het in kaart brengen van betekenissen 

van werk en professionaliseringskenmerken. De relatie en context van zingeving en 

professionalisering, die centraal is gebleken tijdens dit onderzoek, zal in verder 

onderzoek nader bekeken dienen te worden.       

 Een laatste punt van discussie is, dat in het onderzoek de mogelijke relatie tussen 

zingeving en professionalisering centraal stond, terwijl tijdens het onderzoek de 

benadering van zingeving en professionalisering als concepten grotendeels centraal 

kwamen te staan. Met name, omdat in de theoretische benadering en tijdens analyse van 

de verhalen van de respondenten de vraag naar verduidelijking naar boven kwam. In 

een eventueel vervolgonderzoek zal het interessant zijn om in te zoomen op de manier 

waarop bijvoorbeeld leeftijd een rol speelt in de relatie tussen zingeving en 

professionalisering. 
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Afbeelding 

http://www.eosdigitaal.nl/forum/gallery/image.php?album_id=16993&image_id=16993

&view=no_count. 20-07-2011. 13.30.  
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