
 

 

  

 

Business 
Spiritualiteit 

Onderzoek naar 
definiëring van 
spiritualiteit in 
het zakenleven 

 

 

Masterthesis Humanistiek 

Code: M3-MT 

 

Student: Daniëlle Leder 

Studentnr.: 1014188 

dmleder@gmail.com 

 

14 juni 2019 

 

Begeleider: Ruud Kaulingfreks 

Meelezer: Margo Trappenburg 

Examinator: Laurens ten Kate 

 

Universiteit voor Humanistiek 

 

 



1 
 

 

  



2 
 

Business Spiritualiteit 
Onderzoek naar definiëring van spiritualiteit  

in het zakenleven         

 

Masterthesis Humanistiek 

Code: M3-MT 

 

Student: Daniëlle Leder 

Studentnr.: 1014188 

dmleder@gmail.com 

 

14 juni 2019 

 

Begeleider: Ruud Kaulingfreks 

Meelezer: Margo Trappenburg 

Examinator: Laurens ten Kate 

 

Universiteit voor Humanistiek 

 

 

  



3 
 

 

  



4 
 

Inhoudsopgave 

Samenvatting ................................................................................................................................ 6 

Voorwoord .................................................................................................................................... 8 

1. Probleemstelling ................................................................................................................. 10 

1.1 Inleiding ....................................................................................................................... 10 

1.2 Onderzoeksdoel .......................................................................................................... 11 

1.3 Onderzoeksvragen ...................................................................................................... 11 

2. Theoretisch kader ................................................................................................................ 12 

2.1 Definities ..................................................................................................................... 12 

2.1.1 Business Spiritualiteit .......................................................................................... 12 

2.1.2 Business ............................................................................................................... 12 

2.1.3 Spiritualiteit ......................................................................................................... 13 

2.1.4 Religie .................................................................................................................. 13 

2.1.5 Zingeving ............................................................................................................. 14 

3. Onderzoeksopzet en methoden .......................................................................................... 15 

3.1 Definiëring ................................................................................................................... 15 

3.2 Verklaring .................................................................................................................... 15 

3.3 Toetsing ....................................................................................................................... 15 

4. Resultaten ........................................................................................................................... 17 

4.1 Business Spiritualiteit .................................................................................................. 17 

4.1.1 Kernwaarden ....................................................................................................... 17 

4.1.2 Spiritueel Leiderschap ......................................................................................... 20 

4.1.3 Hedendaagse voorbeelden ................................................................................. 23 

4.2 Spiritualiteit ................................................................................................................. 27 

4.2.1 Geschiedenis van de terminologie ...................................................................... 27 

4.2.2 Verhouding tussen religie en Business Spiritualiteit ........................................... 29 

4.2.3 Seculiere tijd ........................................................................................................ 32 

4.3 Voor- en tegenstanders van Business Spiritualiteit .................................................... 35 

4.3.1 Populariteit van Business Spiritualiteit ............................................................... 35 

4.3.2 Kritiek op Business Spiritualiteit .......................................................................... 37 

4.3.3 Houdbaarheid Business Spiritualiteit .................................................................. 40 

4.4 Zingeving ..................................................................................................................... 42 

4.4.1 De verhouding van zingeving tot werk ................................................................ 42 

4.4.2 Cultureel-economische beschouwing van Business Spiritualiteit ....................... 44 



5 
 

4.4.3 Humanisme en Business Spiritualiteit ................................................................. 47 

5. Conclusie ............................................................................................................................. 50 

Bibliografie .................................................................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Samenvatting 
 

Business Spiritualiteit wordt gezien als een ‘hype’ in het bedrijfsleven. De ontwikkeling 

daarvan bestaat echter al enkele decennia. Er zijn talloze publicaties rond dit thema 

verschenen. Wat er echter precies mee bedoeld wordt blijft relatief onduidelijk. Veel 

auteurs ontwijken deze vraag door aan te geven dat het een moeilijk te definiëren begrip 

is. In dit theoretisch literatuuronderzoek ga ik de uitdaging aan om wel duidelijkheid te 

geven aan de vraag wat Business Spiritualiteit inhoudt. Ik onderzoek daarbij wat er 

onder ‘spiritualiteit’ wordt verstaan en verklaar de populariteit van het businessmodel. 

Vervolgens kijk ik naar welke waarden het tegemoet komt, aan de hand van het 

cultureel-economische perspectief van Arjo Klamer. Uit dit onderzoek komt naar voren 

dat Business Spiritualiteit voor de werkgever en werknemer verschillende betekenissen 

heeft. Door de werkgever wordt het vooral ingezet om tot betere bedrijfsprestaties te 

komen. En voor de werknemer is Business Spiritualiteit meer een middel om tot 

zingeving te komen. Dat dit niet altijd tot een win-win situatie leidt, blijkt wel uit de 

kritieken op dit model. Ook over het humanistische aspect ervan vallen zowel 

argumenten voor als tegen te geven. Uiteindelijk zal ik schetsen hoe Business 

Spiritualiteit in een wereld van ‘levensbeschouwelijke armoede’ toch van betekenis kan 

zijn. 
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Voorwoord 
 

Pionieren en net even buiten de gebaande paden lopen, is wat mijn studie in de master 

Humanistiek de afgelopen jaren heeft gekarakteriseerd. Ik zocht de grens op tussen 

humanisme en religiositeit en heb hier verschillende onderzoeken naar gedaan. Tevens 

heb ik als eerste student van Humanistiek een stage gelopen bij de Raad van Kerken 

Nederland waar tevens mijn interesse is aangewakkerd voor bestuurlijke zaken. Mijn 

dank gaat uit naar de Universiteit voor Humanistiek om dit mogelijk te hebben gemaakt.  

Humanistiek heeft mijn blikveld verbreed en mij in staat gebracht om onderwerpen 

vanuit diverse invalshoeken te bestuderen. Ik hoop dat dit duidelijk wordt in de scriptie 

over Business Spiritualiteit die voor u ligt, waarin ik mijn interesse in het seculiere, het 

religieuze en het bestuurlijke een plek heb kunnen geven. Met dank aan Ruud 

Kaulingfreks die bereid was om in zijn laatste jaar voor zijn pensionering mij te 

begeleiden in het vormgeven hiervan, waardoor mijn onderzoek naar Business 

Spiritualiteit als uitzondering op de regel van voorgeschreven scriptieonderwerpen toch 

tot stand mocht komen.  
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1. Probleemstelling 

1.1 Inleiding  

‘Spiritualiteit is ‘hot’ is en kan zich in allerlei vormen in organisaties manifesteren’, 

stond in juni 2018 te lezen op de coverstory van Managemensite.nl. Inderdaad schieten 

boeken over Business Spiritualiteit, spiritueel leiderschap en ‘workplace spirituality’ als 

paddenstoelen uit de grond1. En deze ontwikkeling is al enige tijd bezig. Aburdene 

schreef in haar boek ‘Megatrends 2010’ dat de focus op spiritualiteit in het bedrijfsleven 

zo aanwezig is dat het wordt gezien als dé megatrend van het bedrijfsleven (Fry & 

Slocum Jr, 2008, p. 89). Er wordt verklaard dat dit nieuwe businessmodel is ontstaan uit 

de behoeften van werknemers aan meer zingeving en spiritualiteit op het werk 

(Marques, Dhiman, & King, 2005, p. 81). Marques, Dhiman en King (2005) 

concluderen dat, gezien de populariteit van publicaties rond Business Spiritualiteit, de 

interesse hierin voorlopig zal blijven.  

In Nederland heeft Nyenrode Business Universiteit van 2006 tot 2010 de leerstoel 

‘Business Spiritualiteit’ opgezet. Paul de Blot heeft als eerste hoogleraar deze leerstoel 

bekleed en heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het genereren van bekendheid van 

Business Spiritualiteit in Nederland. Het wordt gezien als een alternatief voor de 

dominante managementtheorie die gericht is op marktwerking en efficiency. Bedrijven 

zouden door Business Spiritualiteit betere prestaties halen omdat ze zich naast de 

algemene bedrijfsvoering ook concentreren op zingeving en identiteit. Het gaat om een 

gezamenlijke spiritualiteit van alle medewerkers waardoor er in een organisatie een 

gevoel van eenheid en verbondenheid ontstaat (Dokman, 2013, p. 61). Volgens De Blot 

dringt inmiddels het belang van zingeving door tot elk gebied van het zakendoen (De 

Blot, 2011, p. 15). 

Ondanks de populariteit van het thema Business Spiritualiteit, is er grote 

onduidelijkheid wat ermee bedoeld wordt. Freshman geeft aan dat er geen sluitend 

 
1 Enkele recent verschenen boeken zijn: ‘Seven Practices of a Mindful Leader - 
Lessons from Google and a Zen Monastery Kitchen’ (Marc Lesser, 2019), ‘Spirituality, Sustainability, and 
Success -Concepts and Cases’ (Christopher G. Beehner, 2018), ‘Spirituality and Religion in Organizing 
(Tuomo Peltonen, 2018). 
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antwoord is op de vraag wat Business Spiritualiteit is maar dat er meer een ‘framework’ 

ontstaat met mogelijkheden tot verkenning en onderzoek (Freshman, 1999, p. 326). De 

Blot beschrijft Business Spiritualiteit als een moeilijk af te bakenen model waarbij de 

vraag naar zingeving centraal staat (De Blot, 2011, p.11). Daarnaast zijn de meeste 

artikelen en boeken over spiritualiteit en management populaire werken, niet theoretisch 

of empirisch (McCormick, 1994, p. 2). 

Dat de definitiemoeilijkheid te maken heeft met de onduidelijkheid over het begrip 

‘spiritualiteit’ beaamt Marques (2005). Zij stelt dat spiritualiteit uiteenlopende 

betekenissen kan hebben (Marques et al., 2005, p. 83). King en Carrette sluiten zich 

daarbij aan door te stellen dat spiritualiteit een woord is wat letterlijk alles kan 

betekenen (King & Carrette, 2004, p. 32). Volgens hen wordt het vaak aangegeven als 

onderscheid met ‘religie’. Maar uit onderzoek is gebleken dat managers religie juist 

vaak verwarren met spiritualiteit (Marques et al., 2005, p. 83). Ik wil daarom 

onderzoeken wat business spiritualiteit nu werkelijk is en aan welke waarden het 

tegemoet komt. Ik zal daarbij stilstaan bij het begrip ‘spiritualiteit’ en hoe ‘spiritueel’ de 

waarden die met Business Spiritualiteit worden nagestreefd, eigenlijk zijn. 

1.2 Onderzoeksdoel 

Kennisdoel: Onderzoeken wat Business Spiritualiteit is en toetsen of het tegemoet komt 

aan ‘spirituele’ waarden van werk. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag: Wat is business spiritualiteit en aan welke waarden komt het tegemoet? 

Deelvragen: 

 Wat wordt er bedoeld met spiritualiteit in Business Spiritualiteit? 

 Wat verklaart de opkomst van Business Spiritualiteit? 

 Aan welke behoefte beantwoordt het? 

 Wat is de kritiek van tegenstanders op Business Spiritualiteit? 

 Hoe verhouden zingeving en werk zich tot elkaar? 

 Wat wordt er verstaan onder ‘spirituele waarden’ van werk? 

 Hoe humanistisch is Business Spiritualiteit? 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Definities  

2.1.1 Business Spiritualiteit 

Business Spiritualiteit bestaat uit de woorden ‘Business’ en ‘Spiritualiteit’. Het gaat om 

spiritualiteit in de context van de business. Als we kijken naar de betekenis van 

Business Spiritualiteit, dan zien we dat de betekenis van de ‘business’-context vaak 

onbelicht blijft. De Blot (2011) beschrijft de essentie van Business Spiritualiteit als goed 

zakendoen, vanuit een sterke bezieling en een goede samenwerking, wat ertoe zou 

moeten leiden dat het werk als zinvol wordt ervaren (De Blot, 2011, p. 26). Enerzijds 

spreekt De Blot over goed ‘zakendoen’ wat verwijst naar het verrichten van 

commerciële activiteiten (Van Dale, 2019). Anderzijds kan met ‘het werk’ ook niet-

commerciële activiteiten worden aangeduid.  

Daarnaast zijn er ook auteurs die bij het definiëren van Business Spiritualiteit helemaal 

niet ingaan op het aspect van ‘zakendoen’ maar zich meer richten op het aspect van 

spiritualiteit. Zo schrijven Neck en Milliman (1994) dat het doel van Business 

Spiritualiteit is dat iemands volledige potentie bereikt wordt en dat men een positieve 

relatie met anderen en de wereld heeft (Neck & Milliman, 1994, p. 10). Anderen geven 

aan dat het doel van Business Spiritualiteit zingeving is en het ervaren van je werk als 

betekenisvol (Zsolnai, 2015, p. 40). 

In de volgende paragrafen geef ik aan hoe de termen Business en Spiritualiteit in dit 

onderzoek gebruikt worden. 

2.1.2 Business  

Business wordt in het Nederlands vertaald als bedrijfs- of zakenleven. Hiermee wordt 

het geheel aan bedrijven in een samenleving aangeduid (Ensie, 2019). Hoewel er ook 

non-profit ‘businesses’ bestaan, draaien verreweg de meeste bedrijven om het maken 

van winst. Het Business Dictionary (2019) definieert business als een organisatie of een 

economisch systeem waarbij goederen en diensten voor elkaar of voor geld worden 

ingewisseld. Elk bedrijf heeft een vorm van investering nodig en voldoende klanten aan 
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wie de output op consistente basis kan worden verkocht om winst te maken 

(WebFinance Inc., 2019).  

Gebaseerd op deze definities interpreteer ik business in het onderzoek naar Business 

Spiritualiteit als de werkplekken binnen bedrijven of organisaties die door middel van 

het aanbieden van goederen of diensten winst nastreven, om te kunnen voortbestaan. 

2.1.3 Spiritualiteit 

Spiritualiteit is niet een begrip wat in een paar zinnen is uit te leggen. Daarom heb ik in 

dit onderzoek de ontwikkeling van de terminologie onderzocht en hoe spiritualiteit zich 

verhoudt tot religie en seculariteit. De reden dat ik voor deze vergelijkingen heb 

gekozen is omdat veel auteurs proberen te ontsnappen aan de definitiemoeilijkheid van 

de term ‘spiritualiteit’ door het af te zetten tegen de term ‘religie’ (King & Carrette, 

2004, p. 31). Ook bedrijven die Business Spiritualiteit nastreven, hanteren een scherp 

onderscheid tussen ‘spiritualiteit’ en ‘religie’ waarbij ‘religie’ vaak negatieve 

connotaties oproept (Lambert, 2009, p. 7). Spiritualiteit heeft in tegenstelling tot religie 

een plek verworven in de seculiere wereld (King & Carrette, 2004, p. 43). Seculariteit 

wordt in historische zin gezien als ontkerkelijking en een vermindering van de invloed 

van religie op de samenleving (Ten Kate, 2015, p. 48). Al deze aspecten worden in de 

onderzoeksresultaten besproken. 

2.1.4 Religie  

Religie wordt gezien als het geloof in een buitenmenselijke kracht, God of Goden die 

aanbeden worden (De Blot, 2011, p. 12). Het wordt vaak in verband gebracht met 

institutionalisering en dogmatische tradities (De Blot, 2011, p. 12; King & Carrette, 

2004, p. 31). Geertz (1993) beschrijft religie als een systeem van symbolen dat bij 

mensen krachtige stemmingen en motivaties veroorzaakt door formulering van 

voorstellingen van een algemene bestaansorde die voor de aanhangers realistisch lijken 

(Geertz, 1993, pp. 26-35). Volgens Durkheim zouden deze symbolen en stemmingen 

leiden tot een groepsgevoel wat de aanhangers verbindt met de (religieuze) 

gemeenschap (Pals, 2006, p. 106). 
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In dit onderzoek wordt een combinatie van de definities van Geertz en Durkheim 

gehanteerd omdat zowel religie als ‘systeem’ als ook het verbindende element een 

goede vergelijking kan bieden met (Business) Spiritualiteit. 

2.1.5 Zingeving 

In dit onderzoek wordt onder zingeving de existentiële betekenis verstaan: ‘Wat is de 

zin van iemands leven?’ (Smaling, 2011, p. 23). Naast deze betekenis wordt er ook 

gesproken over zinbronnen en zinervaringen. Onder zinervaring of zinbeleving worden 

de manieren aangeduid waarop iemand zin ervaart: bijvoorbeeld het ervaren van 

samenhang, waardevolheid of verbondenheid (Smaling, 2011, p. 23). De zinbronnen 

waaruit deze ervaringen kunnen ontstaan, zijn divers. Denk aan activiteiten, 

handelingen of praktijken. Hieronder valt ook ‘werk’ wat in onze westerse samenleving 

een belangrijke bron van zinervaring is (Van Praag, 2009, p. 74). De werkplekken 

binnen bedrijven en organisaties die de context vormen van Business Spiritualiteit 

kunnen dus een bron van zin zijn. De wijze waarop dit tot stand komt, is afhankelijk van 

de waarden die het werk realiseert (Klamer, 2010, p. 163). Zo spreekt Klamer (2010) 

van de economische, sociale of culturele/spirituele zin van werk. Deze waarden zijn 

vergelijkbaar met de zinervaringen: de sociale zin van werk staat gelijk aan het ervaren 

van waardering, aandacht en erkenning, wat kan leiden tot het ervaren van het werk als 

zinvol (Klamer, 2019, p. 165). 
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3. Onderzoeksopzet en methoden 
 

3.1 Definiëring 

In dit theoretisch literatuuronderzoek heb ik allereerst vanuit de internationale 

wetenschappelijke theorie gedefinieerd wat er onder Business Spiritualiteit wordt 

verstaan. Ik heb de kernwaarden in kaart gebracht die uit de verschillende literatuur naar 

voren komt. Vervolgens heb ik onderzocht in hoeverre deze uitgangspunten ‘spiritueel’ 

te noemen zijn. Daarbij heb ik eerst het woord ‘spiritualiteit’ geduid door ook het 

verschil met religie duidelijk te maken. Ondanks dat er in de literatuur regelmatig een 

koppeling wordt gemaakt tussen Business Spiritualiteit en religie2, heb ik in dit 

onderzoek beide begrippen van elkaar onderscheiden om begripsverwarring te 

voorkomen. 

3.2 Verklaring 

Na begripsdefiniëring heb ik de opkomst verklaard van Business Spiritualiteit. Waarom 

is er aan het einde van de vorige eeuw zoveel belangstelling voor gekomen? En aan 

welke behoeften beantwoordt het? De ontwikkeling van Business Spiritualiteit is al 

enige decennia bezig. Om de ‘houdbaarheid’ van de opvattingen van Business 

Spiritualiteit te beargumenteren, heb ik sociologische verklaringen onderzocht over hoe 

verschillende generaties in de maatschappij zich verhouden tot Business Spiritualiteit. 

Er zijn namelijk ook tegengeluiden te horen. Ik heb de voornaamste kritieken 

meegenomen in mijn onderzoek en ben zo tot een kritische beschouwing van Business 

Spiritualiteit gekomen.  

3.3 Toetsing 

Na de definiëring en verklaring van Business Spiritualiteit, heb ik getoetst hoe Business 

Spiritualiteit tegemoet komt aan een behoefte van zingeving. Ik ben hiervoor uitgegaan 

van het cultureel-economisch perspectief van Arjo Klamer (2009) omdat hij een 

 
2 Zoals in: ‘Business and religion: A clash of civilizations?’ (Capaldi, 2005) en ‘Spirituality, inc: Religion in 
the American Workplace’ (Lambert, 2009). 
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onderscheid maakt tussen verschillende waarden van werk. Klamer gaat er van uit dat 

werk altijd zingevend is op een economische, sociale of culturele-spirituele manier, 

maar dat de balans tussen die verschillende waarden verschilt. Aan de hand van de 

theorie van Klamer, heb ik onderzocht hoe dit bij het model van Business Spiritualiteit 

eruit ziet.  



17 
 

4. Resultaten 
 

4.1 Business Spiritualiteit  

Ondanks dat er vele publicaties rond Business Spiritualiteit zijn verschenen, blijft het 

betrekkelijk onduidelijk wat het nu precies inhoudt. Zoals Freshman schrijft, is er geen 

sluitend antwoord op de vraag wat Business Spiritualiteit is maar ontstaat er meer een 

‘framework’ met mogelijkheden tot verkenning en onderzoek (Freshman, 1999, p. 326). 

Ik heb dit ‘framework’ onderzocht door allereerst te bestuderen wat er in de literatuur 

over Business Spiritualiteit geschreven is, waaronder de kernwaarden en benaderingen 

van Business Spiritualiteit die in een bedrijf gehanteerd kunnen worden.  

 

Naast ‘Business Spiritualiteit’ wordt er, vooral in internationale publicaties, ook wel 

gesproken over ‘Workplace Spirituality’ en ‘Spiritual Leadership’. Ondanks dat er 

kleine nuanceverschillen bestaan onder deze benamingen, hebben ze allemaal gemeen 

dat spirituele waarden geïntegreerd worden in de context van de organisatie (Zhang, 

2018, p. 3). In dit onderzoek gebruik ik over het algemeen de term Business 

Spiritualiteit omdat het de term is die in Nederland het meeste gebruikt wordt. Aan 

Spiritueel leiderschap besteed ik nog afzonderlijk aandacht omdat het specifiek gericht 

is op de managers en zij binnen Business Spiritualiteit een bijzondere positie bekleden. 

Ik eindig dit hoofdstuk met enkele casestudies van Business Spiritualiteit in de praktijk. 

 
4.1.1 Kernwaarden 

 

Spirituele werkplek 
Om Business Spiritualiteit tot stand te laten komen dient de werkplek spiritueel te zijn. 

Spiritualiteit op de werkplek gaat over de spirituele behoeften van werknemers (Majeed, 

2018, p. 49-50).  Rutte (1996) beschrijft een van de voordelen van een spirituele 

werkplek als het meer in verbinding zijn met creativiteit. Hierdoor ontstaat er ruimte 

voor vernieuwing en veerkracht binnen het bedrijf. Een ander voordeel is ‘authentieke 

communicatie’. Mensen durven open en eerlijk tegen elkaar te zijn en hierdoor wordt 

vertrouwen ontwikkeld (Rutte, 1996, p. 3). Dit vertrouwen is belangrijk om ethisch en 
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moreel juist gedrag toe te laten nemen. Door dit ethische gedrag ontstaat er vertrouwen 

bij de werkgever, werknemers en de klanten. En dit is gunstig voor een bedrijf omdat 

klanten die een bedrijf als betrouwbaar beschouwen, langer klant zullen blijven (Rutte, 

1996, p. 3). Tot slot is er op een spirituele werkplek ook aandacht voor talent en 

genialiteit. Ieder heeft de opdracht om zichzelf met dat talent te verbinden. Dit zorgt 

voor een gevoel van tevredenheid, zelfrealisatie en een gevoel van saamhorigheid 

(Rutte, 1996, p. 3). Een spirituele werkplek moet dus zodanig faciliterend zijn dat je 

jezelf volledig kan ontplooien. Daarbij worden wel bepaalde waarden voorgeschreven 

zoals eerlijkheid, openheid en creativiteit als streefidealen.  

Thema’s 
Marques heeft een studie gedaan naar de thema’s die op een spirituele werkplek centraal 

staan (Marques et al., 2005, p. 86). De resultaten worden in het volgende overzicht 

weergegeven: 

 

Figuur 1: Centrale Thema's Workplace Spirituality (Marques, 2005) 

De Blot beschrijft de pijlers van Business Spiritualiteit als ‘deskundigheid, 

samenwerking en verdieping’ (De Blot & Pronk, 2008, p. 37). Als we deze naast de 

thema’s van Marques houden zien we dat een groot aantal thema’s draaien om de 

samenwerking met anderen: geven aan anderen, teamoriëntatie, onderlinge 

verbondenheid, respect en acceptatie. Daarnaast zijn er ook veel thema’s die draaien om 

(individuele) karaktervorming zoals begrip, openheid, eerlijkheid, vertrouwen, 

vriendelijkheid en het stimuleren van creativiteit. Deze thema’s zouden geschaard 

kunnen worden onder De Blot’s ‘verdieping’. ‘Verdieping’ beschrijft hij als het in 

contact komen met je innerlijke kern en met je diepste verlangens (De Blot & Pronk, 

2008, p. 42). De overige thema’s zijn te scharen onder de sfeer op de werkvloer zoals 

het ervaren van een gevoel van vrede en harmonie, het aanmoedigen van diversiteit en 
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het creëren van een esthetisch aantrekkelijke werkplek. Deze zouden ‘faciliterend’ 

kunnen zijn aan de ‘deskundigheid’ wat De Blot als derde pijler aanwijst.  

Creativiteit  
De koppeling van creativiteit met Business Spiritualiteit wordt vaak gemaakt. Er 

bestaan verschillende opvattingen over hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Zo 

wordt creativiteit gezien als een spiritueel proces waarbij de ‘gehele persoon’ wordt 

aangesproken, niet alleen het intellect of de spierkracht. Hierdoor zou men tot 

innovatieve producten kunnen komen en efficiënt kunnen managen (Lambert, 2009, p. 

9). Anderen zien creativiteit niet als een proces maar als een ‘spirituele kracht’. Een 

kracht die binnen de ruimte van de spiritualiteit plaats kan vinden (Tissen, Broekstra, 

Roel, & De Blot, 2006, p. 130). Spiritualiteit is dan de competentie, de vaardigheid, om 

tot een innerlijke verdieping en creatieve vrijheid te komen. Bijvoorbeeld door het 

bespreken van levensvragen die zowel in het persoonlijke leven als in de organisaties 

spelen, zoals: ‘Wat betekent het faillissement voor de toekomst van mijn gezin?’ (Tissen 

et al., 2006, pp. 137-138). Door het ontdekken van verlangens en idealen binnen een 

bedrijf worden mogelijkheden tot vernieuwingen geopend waardoor resultaten van 

‘hoge kwaliteit’ bereikt kunnen worden (Tissen et al., 2006, p. 136).  Ook hier wordt 

creativiteit gezien als een mogelijkheid om tot betere bedrijfsprestaties te komen. 

Benaderingen  
Omdat er in veel onderzoeken wordt gesproken over ‘de Business Spiritualiteit’ of ‘de 

spirituele werkplek’ lijkt het alsof er weinig verschillen zijn in de manier waarop 

bedrijven spiritualiteit toepassen. Toch zijn deze wel aan te duiden. Paul en Saha (2015) 

schetsen vier benaderingen van Business Spiritualiteit. Zo heb je de God-gecentreerde 

benadering van vooral Christelijke organisaties die als doel hebben het geloof van de 

werknemer in God te bevorderen. De ethische benadering richt zich op waarden die 

inspireren om je werk fatsoenlijk te doen. Dus naast waarden zoals winst en efficiëntie 

worden ook waarden als eerlijkheid, compassie en respect gestimuleerd. De existentiële 

benadering focust zich op het vinden en behouden van zingeving en betekenis van het 

werk. Ook sociaal activisme is bij deze benadering een belangrijk speerpunt. Dit wordt 

omschreven als het behouden van het waardevolle menselijke aspect van werk waarbij 

werknemers geholpen worden te beschermen wat waardevol is voor henzelf en hun 

families (Paul & Saha, 2015, p. 53). Tot slot heb je de Boeddhistische benadering die 
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een combinatie van ethiek, liefdadigheid en sociaal activisme in het werk aanhangt. Dit 

wordt op de werkvloer vooral gedaan door naar ‘authenticiteit’ te streven: leer jezelf 

kennen door mindfulness en meditatie (Paul & Saha, 2015, p. 53).  

Voorlopige conclusie 
Business Spiritualiteit komt tot stand op een spirituele werkplek. Kenmerkend van een 

spirituele werkplek is dat waarden als authenticiteit, openheid en creativiteit er 

gestimuleerd worden. Het doel is dat mensen tot zelfontplooiing komen. Uit studies is 

gebleken dat thema’s rond samenwerking op de voorgrond staan bij een spirituele 

werkplek. Daarnaast wordt de ruimte voor creativiteit ook in het bijzonder benadrukt. 

Paul en Saha (2014) spreken over vier benaderingen van Business Spiritualiteit. We 

zien echter dat de God-centristische benaderingen minder aanwezig zijn in huidige 

opvattingen over Business Spiritualiteit dan de ethische en existentiële benadering, 

waarbij het creatief denken over je eigen verlangens, idealen en zingeving ertoe zou 

moeten leiden dat men komt tot hogere bedrijfsprestaties. 

4.1.2 Spiritueel Leiderschap 

Eind jaren ’80 was er een toename van literatuur gericht op mensen uit het 

bedrijfsleven, die inzette op Business Spiritualiteit3 (Heelas, 1996, p. 64). De manager 

werd als de centrale figuur gezien bij het creëren van een spirituele werkomgeving. 

Managers moesten getransformeerd worden in ‘Spiritual Warriors’ (Heelas, 1996, p. 

65). Dit nam in de jaren ’90 alleen nog maar toe met een groeiende populariteit van 

‘managementgoeroes’ die trainingen aanboden zoals spirituele groei, leiderschap en 

creativiteit (Hogema, Koot, Sabelis, & Ybema, 1996, p. 194). Hierbij werd gedacht dat 

leiderschapskwaliteiten gerelateerd waren aan het zelfinzicht en zelfrealisatie van de 

manager (Hogema et al., 1996, p. 194). Robert Benninga, de ‘succes-coach’ die in 

Nederland sinds 1993 workshops gaf op het gebied van spiritueel management, noemde 

deze ontwikkeling het ‘Me-Empire’. De persoonlijkheid, visie en overtuiging van de 

manager werden al onlosmakelijk verbonden gezien met het succes van het bedrijf 

(Hogema et al., 1996, p. 195).  

 
3 Michael Ray schreef ‘Creativity in Business’ (1986) en ‘The New Paradigm in Work’ (1984). Andere 
voorbeelden zijn: John Adams (Transforming Work, 1984; Transforming Leadership, 1986), Ron Garland 
(Working and Managing in a New Age, 1990) en Gerald Jackson (The Inner Executive, 1989) 
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Verschil manager en leider 
Hogema et al. (1996) hebben geanalyseerd dat in de literatuur over Spiritueel 

Leiderschap de termen ‘manager’ en ‘leider’ vaak als alternatieven van elkaar worden 

gebruikt. De impliciete boodschap is volgens hen dat managers ‘leiders’ moeten 

worden: persoonlijkheden die anderen kunnen leiden en begeleiden op basis van hun 

‘innerlijke’ managementvaardigheden (Hogema, et al., 1996, p. 196). ‘Leiders doen 

goede dingen terwijl managers de dingen goed doen’, wordt er gezegd (Broekstra, 

2007, p. 26). Of er nu werkelijk een verschil is tussen de manager en de leider betwijfelt 

Broekstra (2007). Hij spreekt van een ‘leiderschapsretoriek’: in tijden van groei en 

voorspoed wordt verwezen naar de professionaliteit van managers als rationele 

beslissers. Maar als het slechter gaat en het vertrouwen daalt, zoals begin jaren tachtig 

en aan het begin van dit millennium, dan behoren managers visionaire, inspirerende en 

charismatische leiders te zijn (Broekstra, 2007, p. 31). Dit zou betekenen dat wanneer 

de economische groei en vertrouwen van de bevolking toeneemt, de aandacht voor 

Spiritueel Leiderschap weer zal verslappen. 

Spiritueel leiderschap 
‘Visionair, inspirerend en charismatisch zijn’, is haast exact de beschrijving van 

waaraan een spiritueel leider moet voldoen. Volgens Allison, Kocher en Goethals 

(2016) is een spiritueel leider iemand die een visie creëert waarin leiders en volgers een 

gevoel van roeping ervaren zodat hun leven betekenisvol wordt. Ze vestigen een cultuur 

gebaseerd op altruïstische liefde, waarin leiders en volgers een gevoel van lidmaatschap 

van de groep ervaren, ze voelen zich begrepen, zorgen voor elkaar en hebben 

waardering voor zichzelf en anderen (Allison, Kocher, & Goethals, 2017, p. 2). De 

spiritueel leider is een figuur van inspiratie voor de werknemers. Daarvoor blijkt het 

exemplarisch gedrag van de leider van grote invloed. Als een spiritueel leider moreel 

voorbeeldgedrag vertoont, blijken volgers daar een euforisch gevoel bij te krijgen 

waardoor ze zelf ook een ‘beter persoon’ willen worden. Dit gevoel wordt ook wel 

beschreven als ‘morele verhevenheid’, een gevoel van ontzag, eerbied en aanbidding 

wat men ervaart als men bijvoorbeeld leest over morele heldendaden (Allison et al., 

2017, p. 3). De spiritueel leider faciliteert de ontdekkingstocht van zijn werknemers 

naar het ‘zelf’ en de ‘spirit’ (Rutte, 1996, p. 3). Dat kan overigens alleen maar als de 

leider ook zelf zijn ontdekkingstocht heeft volmaakt: ‘transformed people transform 

people’ (Allison et al., 2017, p. 4). Een karakteristiek aspect van spirituele 
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managementcursussen is dan ook het stimuleren van zelfrealisatie door iemand los te 

laten komen van zijn ego (Hogema, et al., 1996, p. 196). Iemand ondergaat als het ware 

een transformatie om boven ‘zichzelf’ en zijn eigen belangen uit te stijgen. Het is ook 

niet voor niets dat spiritueel leiderschap vaak transformatief leiderschap wordt 

genoemd, waarbij leiders en volgers elkaar stimuleren om te groeien in motivatie en 

moraliteit (Allison et al., 2017, p. 3). 

Kritiek 
Terwijl het erop lijkt dat spiritueel managers egalitaire en altruïstische ‘leiders’ zijn, 

belichten Tourish en Tourish (2010) ook de andere kant. Zij beschrijven hoe de trend 

van spiritualiteit op het werk een elite van managers doet ontstaan die alles binnen het 

bedrijf bepalen. Dit wordt niet alleen door de managers tot stand gebracht maar ook 

door de werknemers die zoeken naar zielsverrijkende zingeving op het werk. Er wordt 

vervolgens aangenomen dat de leidinggevenden in de organisaties de verplichting 

hebben dit te leveren en dus worden ze, van onderaf, nog meer macht toegeschreven. 

Door de manager als ‘spiritueel leider’ te zien worden er grote machtsverschillen 

gecreëerd op de werkvloer (Tourish & Tourish, 2010, p. 218). Gecentraliseerde macht 

wordt gezien als een grote bedreiging voor individuele autonomie en het voortbestaan 

van organisaties (Broekstra, 2007, p. 53). 

Voorlopige conclusie 
We hebben gezien dat Business Spiritualiteit sterk verbonden is met de ideeën van 

Spiritueel Leiderschap. Binnen Business Spiritualiteit worden de managers geacht 

‘leiders’ te worden. Spirituele leiders als charismatisch personen die je wilt volgen 

omdat je het vertrouwen hebt dat zij het beste met je voor hebben. Dit soort leiderschap 

creëert echter grote machtsongelijkheid op de werkvloer. Zo ontstaat er een 

gecentraliseerde macht die de individuele autonomie van de werknemers kan bedreigen.  
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4.1.3 Hedendaagse voorbeelden 
 

In de literatuur zijn verschillende voorbeelden te vinden van hedendaagse organisaties 

die Business Spiritualiteit toepassen. Ik geef allereerst de kenmerken waaraan een 

spirituele organisatie hoort te voldoen. Vervolgens geef ik de uitkomsten van drie 

casestudies naar spirituele organisaties waarna ik vergelijk in hoeverre ze voldoen aan 

de kenmerken van een spirituele organisatie, zoals opgesteld door Paul en Saha (2015).  

Kenmerken spirituele organisatie 
Paul en Saha (2015) schetsen vijf kenmerken van een spirituele organisatie. Allereerst 

hoort er een sterke doelgerichtheid te heersen: leden van een organisatie kennen het doel 

van het bestaan van de organisatie waarvoor ze werken en welke waarden er heersen. 

Ten tweede hoort er een focus te zijn op de individuele ontwikkeling: werknemers zijn 

deel van het bedrijf en moeten daarom worden gekoesterd en geholpen om hen te laten 

groeien. Bij een spiritueel bedrijf horen de relaties tussen de leden van de organisatie te 

worden gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en openheid. Tevens 

moeten medewerkers ‘empowered’ worden: werknemers mogen beslissingen nemen en 

autoriteit wordt gedelegeerd. Tot slot zou de organisatiecultuur werknemers moeten 

aanmoedigen zichzelf te zijn en hun stemmingen en gevoelens te uiten zonder 

schuldgevoelens of angst voor berisping (Paul & Saha, 2015, p. 53).  

Southwest Airlines 
Milliman, Ferguson, Tricket en Condemi (1999) hebben Southwest Airlines (SWA) als 

casestudy genomen om het verband tussen Business Spiritualiteit en winstopbrengsten 

te onderzoeken. Milliman et al. leggen uit dat ze SWA beschouwen als een bedrijf met 

een hoge spirituele aanpak omdat ze een sterk belang hecht aan gemeenschapsvorming: 

teamwork staat centraal en de werknemers hebben het idee dat ze deel van een ‘familie’ 

zijn. Er wordt naar elkaar omgekeken (Milliman, Ferguson, Trickett, & Condemi, 1999, 

p. 224). Daarnaast zou SWA naar mogelijkheden zoeken om vliegen ook voor de 

minima mogelijk te maken, door bijvoorbeeld lage prijzen te hanteren. Werknemers 

hebben het idee dat ze bijdragen aan dit doel en daardoor betekenisvol werk doen 

(Milliman et al., 1999, p. 225). Zoals we bij de kernwaarden van Business Spiritualiteit 

hebben gezien ligt hier ook een grote nadruk op de relatie en samenwerking met 
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anderen. De werknemers staan achter het doel van de organisatie en ‘samen’ proberen 

ze dit zo goed mogelijk te verwezenlijken. 

Amway Corporations 
Gro en Gremmen (2011) hebben een casestudy gedaan naar de Duitse tak van Amway 

Corporation. Het doel van de casestudy was om zowel het gebruik en misbruik van 

spiritualiteit in de organisatie zichtbaar te maken. Gro en Gremmen geven in hun 

argumentatie voor de keuze voor Amway aan dat het een ‘extreme case’ organisatie is, 

waarin de te onderzoeken kenmerken duidelijker te zien zijn dan in andere organisaties 

(Groß & Gremmen, 2011, p. 51). Zo zou Amway enerzijds bekend staan om de grote 

zakelijke kansen, individuele vrijheid en spirituele vervulling dat het biedt, anderzijds 

wordt het gezien als een sekteachtige organisatie die haar beloften over het vervullen 

van hogere waarden niet waarmaakt. Amway is een verkooporganisatie van onder 

andere schoonmaakproducten en heeft zo’n 3,6 miljoen distributeurs die als zelfstandige 

ondernemers werken. Spiritualiteit bij Amway komt naar voren in de hechte en 

hulpvaardige gemeenschap die distributeurs samen vormen (Groß & Gremmen, 2011, p. 

52). De vrije tijd van distributeurs wordt vaak gezamenlijk besteed en men heeft het 

idee anderen te helpen door ze te rekruteren als distributeurs. Er ontstaat zo een 

‘gemeenschapsgevoel’. Op de website van Amway Corporations wordt er gesproken 

van een ‘global family’ van wetenschappers, ingenieurs en technici die samenwerken 

om productontwikkeling van wereldklasse uit te voeren (Alticor Inc., 2019).  Daarnaast 

heeft ieder lid van Amway de kans op persoonlijk groei, er worden geen kwalificaties 

vooraf gevraagd. Met het bereiken van het ‘Diamant’-niveau, kan een distributeur zo’n 

€17.800 per maand verdienen. Dat slechts 0,02% van de leden dit niveau haalt, wordt 

door de organisatie niet belicht (Groß & Gremmen, 2011, p. 55). Toch wordt Amway 

gezien als een bedrijf dat een hoger doel in het leven biedt. Men ervaart een hechte 

gemeenschap waarin men elkaar helpt en niemand wordt gediscrimineerd of 

buitengesloten (Groß & Gremmen, 2011, p. 55). Daarnaast kan iedereen distributeur 

worden bij Amway: ook mensen die problemen hebben op de arbeidsmarkt, zoals 

immigranten, ouderen of moeders van jonge kinderen Amway zegt dat ze zo bijdraagt 

aan de oplossing van maatschappelijke problemen als discriminatie op de arbeidsmarkt, 

werkloosheid en verzakelijking door de kansen en verbondenheid die zij biedt (Groß & 

Gremmen, 2011, p. 56).  
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Van Ede & Partners 
Tot slot een casestudy van het Nederlandse bedrijf Van Ede & Partners. Een bureau 

voor loopbaanbegeleiding wat in 2005 de ‘Spirit at Work Award’ heeft gewonnen. Een 

internationale prijs voor bedrijven met een spirituele bedrijfsvoering (De Blot & Pronk, 

2008, p. 176). De bedrijfsvoering kenmerkt zich onder andere door een 

maatschappelijke doelstelling. Zo steunen ze onder andere goede doelen die mensen de 

kans geven zich te ontplooien, en werken ze ook pro-deo (De Blot & Pronk, 2008, p. 

177). Met de organisatievorm willen ze zich losmaken van het puur economisch 

denken. Zo zijn alle consulenten bij Van Ede zelfstandige professionals die naast het 

consulentschap ook nog een eigen praktijk hebben. Er ligt een grote nadruk op 

intercollegiale toetsing, reflectie en dialoog. Het uurtarief is voor alle consulenten 

hetzelfde, zo kan een economisch motief geen rol spelen in het koppelen van cliënten 

aan consulenten (De Blot & Pronk, 2008, p. 178). Van Ede & Partners zien de mens als 

een ondernemer met talenten. Werk wordt gezien als een middel om dat tot uiting te 

brengen en tot een gelukkig leven te komen (De Blot & Pronk, 2008, p. 179). 

Economische waarde is volgens Van Ede & Partners dus niet het belangrijkste aspect 

van werk. Al deze opvattingen zijn samengebracht in een document dat het 

Gedachtegoed heet. Er zijn zelfs mentoren aangesteld om het Gedachtegoed te bewaken 

en over te dragen aan nieuwe werknemers (De Blot & Pronk, 2008, p. 180). Tot slot is 

er aandacht voor dialoog en zingen. Elke vergadering wordt gestart met een reflectie op 

een tekst uit de Bijbel, Koran of Bhagavad Gita. Grotere bijeenkomsten worden gestart 

met een gezamenlijk zingen om onderlinge afstemming en harmonie te bevorderen 

onder deelnemers (De Blot & Pronk, 2008, p. 182). 

Hero managers 
Dat Business Spiritualiteit vaak in verband wordt gebracht met sociale en 

milieuverantwoordelijkheid, zien we terug in de talloze ‘Hero managers’ die vanwege 

hun inzet voor het milieu en sociale problemen onder het rijtje ‘spirituele leiders’ vallen 

(Lambert, 2009, p. 164-165). De nieuwe ‘Hero’ manager moet zich niet bezighouden 

met de ‘single bottom line’ maar met de ‘triple bottom line’ van People, Planet en Profit 

(Lambert, 2009, p. 164). De ‘single bottom line’ wordt uitgelegd als het puur focussen 

op de financiële winst, de ‘second bottom line’ als financiële rendementen en 

maatschappelijke impact, en de ‘triple bottom line’ gaat over het meten van uitkomsten 

gerelateerd aan mensen, de planeet en de winst. Zo staat Nathan Schwartz, CEO van 
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Timberland, bijvoorbeeld bekend om zijn vele charitatieve daden en strenge 

gedragscode die hij oplegt aan zijn leveranciers om uitbuiting van werknemers en 

kinderarbeid te voorkomen (Lambert, 2009, p. 164).  

Triple Bottom Line 
Maar waarom wordt de Triple Bottom Line ‘People, Planet, Profit’ onder Business 

Spiritualiteit geschaard? Fry en Slocum (2008) zien Business Spiritualiteit als een 

middel om de Triple Bottom Line tot stand te laten komen. Hierbij wordt tevens het 

belang van de leider benadrukt wiens spirituele en ethische waarden een fundamentele 

invloed hebben op het gedrag van werknemers (Fry & Slocum Jr, 2008, p. 87). CEO’s 

willen dus hun eigen spirituele waarden integreren in hun werk. Er wordt van uitgegaan 

dat deze waarden allemaal een overeenkomstig altruïstisch, mensgericht karakter 

hebben wat de verbinding tussen werknemers en bedrijf stimuleert (Fry & Slocum Jr, 

2008, p. 89). Nandram noemt deze leiders spiritueel en ‘Cultural Creatives’ die zichzelf 

zien als altruïstisch en verbonden met de wereld en de samenleving, en hier ook naar 

handelen door onder andere de consumptie en productie van goederen die fair-trade en 

milieuvriendelijk zijn (Nandram, 2010, p. 30). De zorg voor de ‘Triple P’ ‘People, 

Planet, Profits’ lijkt dus onlosmakelijk verbonden te zijn met spiritueel leiderschap 

vanwege de verbinding die spirituele leiders met de wereld en samenleving (dienen te) 

ervaren en het maatschappelijk verantwoord handelen wat daarbij verwacht wordt.  

Voorlopige conclusie 
Als we kijken naar de besproken casestudies dan zien we dat vooral de kenmerken van 

de doelgerichtheid aanwezig zijn. De waarden waar een bedrijf voor staat worden 

nadrukkelijk bij de werknemers ingeprent. Daarnaast bestaat het idee dat men verder 

kan groeien in de organisatie. Werknemers zijn hoopvol naar de toekomst en voelen 

zich bekrachtigd door het bedrijf waar ze werken. Minder aan bod komt de delegatie 

van autoriteit: er is namelijk een ‘sterke’ manager aanwezig die veel macht heeft. Ook 

lijken de werknemers zich te moeten conformeren aan de waarden van het bedrijf. Dit 

zou het ‘jezelf zijn’ enigszins belemmeren. We zien dat waarden zoals zorg voor de 

maatschappij en de planeet (People, Planet, Profit) vooral gestimuleerd worden binnen 

Business Spiritualiteit.  
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4.2 Spiritualiteit 

Het is nog maar de vraag hoe Business Spiritualiteit zich onderscheidt van reguliere 

spiritualiteit. Thema’s die worden aangeduid als kernwaarden van Business 

Spiritualiteit zoals respect en eerlijkheid zijn zo universeel dat ze niet specifiek lijken te 

zijn voor de werkplek. Om dit nader te onderzoeken heb ik stilgestaan bij de betekenis 

van ‘spiritualiteit’. Ik heb daarbij allereerst de ontwikkeling van de term onderzocht en 

vergeleken met de kernwaarden die bij Business Spiritualiteit naar boven zijn gekomen. 

Daarna heb ik gefocust op het verschil tussen spiritualiteit en religie en heb ik de 

redenen bestudeerd waarom spiritualiteit wel een plek in het bedrijfsleven heeft 

verworven, en religie niet.  

 

4.2.1 Geschiedenis van de terminologie 
 

De term ‘spiritualiteit’ heeft zich in de loop van de geschiedenis ontwikkeld door 

invloed van veranderende sociale, culturele en politieke contexten waarin ze verscheen 

(King & Carrette, 2004, p. 33; Paul & Saha, 2015, p. 51) . De moderne term 

‘spiritualiteit’ kwam in de Europese cultuur pas op in de zeventiende eeuw (King & 

Carrette, 2004, p. 34). Maar het draagt connotaties in zich van eerdere historische 

perioden. 

Morele discipline 
De Latijnse naam ‘Spiritualitas’, afkomstig van het zelfstandige naamwoord ‘Spiritus’, 

betekent ‘de adem van het leven’ (King & Carrette, 2004, p .34). In de vroege 

Bijbelteksten wordt hiernaar verwezen in de zin van het ‘moreel besef van het leven’. In 

het Grieks wordt ‘Pneuma’ genoemd, leven in de ‘geest’ van God (King & Carrette, 

2004, p. 34). Er werd een onderscheid gemaakt tussen het geestelijke en het 

lichamelijke: spiritualiteit moest de lichamelijke verlangens moreel disciplineren (King 

& Carette, 2004, p. 34). In de negende eeuw werd spiritualiteit nadrukkelijk tegenover 

lichamelijkheid en materialiteit gebruikt (King & Carrette, 2004, p. 36). Ook hier werd 

spiritualiteit gezien als een ‘instrument’ om morele verbetering te verkrijgen. 
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Contemplatie 
Enkele eeuwen later schreef Ignatius van Loyola (1491-1556), oprichter van de 

Jezuïetenorde, het boek ‘De spirituele oefeningen van Ignatius van Loyola’. In dit boek 

schreef hij adviezen voor mensen die op bedevaart waren. Deze adviezen bestonden 

voornamelijk uit innerlijke contemplatieve oefeningen van de ziel in relatie tot God 

(King & Carrette, 2004, p. 36). In de zeventiende eeuw kwam het Franse woord 

‘spiritualité’ in gebruik waarmee een vroom of contemplatief leven werd bedoeld. 

Langzamerhand werd spiritualité iets van het innerlijke en individuele leven (King & 

Carrette, 2004, p. 37). 

Ondanks de opkomst van de term ‘spiritualité’ in de zeventiende eeuw, werd het tot de 

laat negentiende en begin twintigste eeuw nog niet zo frequent gebruikt. Dit kwam pas 

op in de Romantiek toen er meer interesse was in het Verre Oosten en er meer discussie 

ontstond over waarheidsclaims van traditionele religies, onder andere door de 

opkomende wetenschap, kolonialisme en nieuwe sociale vrijheden (King & Carrette, 

2004, p .39). Concepten zoals ‘Oosterse spiritualiteit’ ontstonden waarbij spiritualiteit 

nog regelmatig verbonden werd met mystiek. Later echter is mystiek meer de connotatie 

van ‘occultisme’ gaan dragen en het ‘bovennatuurlijke’ terwijl spiritualiteit meer van 

het wereldlijke werd. Pas vanaf 1950 is er een enorme toename van het gebruik van het 

woord ‘spiritualiteit’ in de westerse cultuur. Tussen 1950 en 1980 werd het vaak 

gerefereerd aan het leven en werk van bepaalde figuren zoals de ‘spiritualiteit’ van 

Ignatius van Loyola of Johannes Calvijn (King & Carrette, 2004, p .42). Maar ook werd 

het in verband gebracht met religieuze tradities zoals de spiritualiteit van het Jodendom 

of Japans Boeddhisme.  

Opkomst spiritualiteit in het zakenleven 
Aandacht voor spiritualiteit in het zakenleven ontstond in de jaren ’60, toen 

belangstelling voor spiritualiteit en ‘New-Age’-bewegingen toenam. In de jaren ’80 

werd spiritueel management vaak ook wel New-Age-management genoemd. En dat is 

niet verwonderlijk want in de jaren ’70 ontstond er binnen de New-Age-beweging de 

ontwikkeling van ‘Seminar Spirituality’. Aan de ene kant leerden deze trainingen hoe je 

jezelf moest losmaken van je ego en aan de andere kant stond het bereiken van doelen 

centraal (Heelas, 1996). Werner Erhard was een sleutelfiguur in deze beweging en hij 

heeft de Erhard Seminars Training (EST) opgericht. In een brochure over de ‘Living 
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Game Seminar’ stond te lezen: ‘you will learn how to… be creative and get the results 

you want even when they might seem impossible first’ (Heelas, 1996, p. 59). 

Er was dus een sterke doelmatige insteek van de seminars richting het verbeteren en 

bekrachtigen van je eigen talenten waardoor je betere resultaten behaalt. Spiritualiteit is 

in die zin aanwezig doordat deelnemers zich moesten ‘losmaken’ van hun 

beslommeringen en zo hun eigen ‘spiritualiteit’ ervaren waardoor hun potentie wordt 

vrijgemaakt om beter te presteren (Heelas, 1996, p. 60). Het is dus niet verwonderlijk 

dat de trainingen al vrij snel werden ingezet in het bedrijfsleven. In de jaren ’80 

ontstonden veel trainingen die ‘zelf-spiritualiteit’ verbonden met goed zakendoen. Veel 

kwamen voort uit Werner Erhard’s ‘Transformational Technologies’. Daarnaast werden 

ook veel trainingen aangeboden door Scientology (Heelas, 1996, p. 62). 

Voorlopige conclusie 
Met spiritualiteit wordt van oorsprong een contemplatieve innerlijke oefening bedoeld, 

vaak ingezet om lichamelijke verlangens te beperken. Spiritualiteit is dus verbonden aan 

een bepaalde handeling: ‘het zoeken naar...’. Zsolnai (2015) definieert spiritualiteit als 

een zoektocht naar innerlijke identiteit, verbinding en transcendentie (Zsolnai, 2015, p. 

24). In de Business Spiritualiteit zou de contemplatie vergelijkbaar zijn met de reflectie 

op het eigen handelen. Wat dat betreft past de vaak gebruikte term ‘transformatief 

management en leiderschap’ bij business spiritualiteit, wat inhoudt dat leiders en 

volgers elkaar stimuleren om te groeien in motivatie en moraliteit (Allison et al., 2017, 

p. 3). Men is bezig met een continue transformatie door te reflecteren op het zelf. Dit 

moet vervolgens de potentie vrijmaken om beter te presteren (Heelas, 1996, p. 60). 

 

4.2.2 Verhouding tussen religie en Business Spiritualiteit 
 

Hoewel spiritualiteit oorspronkelijk een religieuze term is, wordt spiritualiteit 

tegenwoordig juist vaak ingezet om een onderscheid met religie aan te geven. Religie 

wordt namelijk regelmatig geassocieerd met controverse en ongewenste 

institutionalisering en traditie (King & Carrette, 2004, p. 31; Lambert, 2009, p. 7). 

Spiritualiteit wordt gezien als afzonderlijk van de geïnstitutionaliseerde religies. Het 

belangrijkste verschil is dat religie zich met name richt op de ‘uiterlijke’ voorschriften 
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en rituelen, spiritualiteit heeft meer betrekking op het ‘innerlijke’ van de mens. 

(Marques et al., 2005, p. 82).    

God(en) 
Religie verwijst naar het geloof in een buitenmenselijke kracht, God of Goden die 

aanbeden worden. Spiritualiteit is een zoektocht naar zingeving van het leven door 

reflectie op onze menselijke ervaringen (De Blot, 2011, p. 12). Een individuele 

zoektocht naar betekenis waarbij een concept van God wel of niet geïncludeerd wordt 

(Marques et al., 2005, p. 82). Sommigen benadrukken dat een concept van God wel bij 

spiritualiteit hoort. Zo schrijft McCormick (1994) dat spiritualiteit te maken heeft met 

de diepe motivatie voor het leven en de emotionele verbinding die iemand met God 

heeft (McCormick, 1994, p. 1). Bij Business Spiritualiteit hebben we gezien dat het 

afhankelijk is van de benadering of God nadrukkelijk ermee verbonden wordt. In de 

God-gecentreerde benadering is dit wel aanwezig. Deze benadering wordt vooral door 

Christelijke, ‘Evangelische’, organisaties aangehangen (Paul & Saha, 2015, p. 53).  

Sommige auteurs doen erg hun best om het ‘religieuze aspect’ van Business 

Spiritualiteit naar voren te brengen. Zo schrijft Lambert (2009) dat werk altijd al een 

religieus aspect heeft gehad. Hij verklaart dit aan de hand van de ‘roeping’ die centraal 

stond in de christelijke en Hebreeuwse schriften. Luther legde de nadruk op het 

spirituele karakter van elk werk want door anderen te dienen in je werk dien je ook God 

(Lambert, 2009, p. 2). Ook de Wereldraad van kerken benadrukte in 1954 het belang 

van werken om de wereld ten dienste van God te veranderen. Het dienen van God of 

een hogere macht door het doen van goed werk is niet zo nadrukkelijk aanwezig in de 

hedendaagse Business Spiritualiteit. Volgens De Blot is er binnen de spirituele ervaring 

wel plaats voor een godservaring met een eigen persoonlijk karakter, maar dit is niet 

noodzakelijk (De Blot, 2011, p. 30).  

Religieus taalgebruik 
Tourish en Tourish (2010) beweren dat spiritualiteit en religie eigenlijk onafscheidelijk 

zijn. Als argument geven ze hiervoor dat wanneer gepoogd wordt om spiritualiteit te 

duiden op een niet-religieuze manier, bijvoorbeeld bij Business Spiritualiteit, er een 

vaag taalgebruik ontstaat om zoveel mogelijk mensen aan te spreken (Tourish & 

Tourish, 2010, p. 215). Bij organisaties die er juist voor kiezen om sterk religieuze taal 

te gebruiken zien we dat ze als minder inclusief worden ervaren: de vaak christelijke 
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definities die dan gebruikt worden, spreken maar een beperkt aantal mensen aan en 

sluiten zodoende ook niet-christelijke mensen uit (Tourish & Tourish, 2010, p. 216). En 

dit is nadelig omdat als men Business Spiritualiteit in een organisatie tot stand wil laten 

komen, een sterke commitment van werknemers aan het bedrijf wenselijk is (Groß & 

Gremmen, 2011, p. 57). 

Individualisering 
De nadruk op individualisering binnen spiritualiteit is opmerkelijk. Daar waar religie 

vooral iets is wat je samen met geloofsgenoten praktiseert, is spiritualiteit een 

individuele bezining. Toch speelt net als in religie de verbinding met anderen een grote 

rol. Zsolnai schrijft dat spiritualiteit betekent dat je je bewust wordt van je verbinding 

met alle wezens van de gehele creatie (Zsolnai, 2015, p. 25). Ik betwijfel echter of in 

Business Spiritualiteit ook zo’n grote nadruk op het individu ligt. Een belangrijke 

verklaring van het ontstaan van Business Spiritualiteit is onder andere dat de mensen de 

behoefte hadden om op het werk een ‘gemeenschap’ te vormen (Marques et al., 2005, p. 

83). De Blot schrijft dat samenwerken een belangrijk element is van Business 

Spiritualiteit en dat het ‘collectieve bewustzijn’ van de organisatie centraal staat (De 

Blot, 2011, p. 32). Hij beschrijft dit als een spirituele ‘wij-ervaring’ wat ontstaat als men 

gezamenlijk het verlangen heeft iets groots te verrichten (de Blot Chauvigny, 2010, p. 

100). Als de nadruk bij Business Spiritualiteit inderdaad gericht zou zijn op het samen 

uitvoeren en beleven, dan zou je beter kunnen spreken van Business ‘Religie’: een 

georganiseerd systeem van waarden die motivaties en emoties oproepen bij de 

werknemers die zodanig tot een groepsgevoel leiden waardoor ze een gemeenschap 

vormen op de werkvloer.  

Business Religie 
De aspecten van een ‘Business Religie’ zien wij terug in de voorbeelden uit de 

casestudies (paragraaf 4.1.3: hedendaagse voorbeelden). Naast de nadruk op het vormen 

van een ‘gemeenschap’ of een ‘familie’, zoals het bij Southwest Airlines en Amway 

Corporation wordt genoemd, worden er binnen deze ‘families’ ook bepaalde gedeelde 

waarden nagestreefd. Hier valt ook sociale- en maatschappelijke betrokkenheid onder 

wat als kenmerkende waarde van een spirituele organisatie wordt gezien (Paul & Saha, 

2016, p. 50). De waarden die werknemers worden geacht na te leven, worden soms zelfs 

schriftelijk vastgelegd. Dit zagen wij ook bij de casestudy van Van Ede & Partners. Het 



32 
 

‘Gedachtegoed’ wat de opvattingen van Van Ede & Partners omvat, dient te worden 

overgedragen aan nieuwe werknemers door mentoren. Dit is een duidelijk voorbeeld 

van een georganiseerd systeem met voorschriften, zoals we ook bij religies zien, 

waardoor leden zich verbonden voelen met de ‘groep’ en het idee hebben bij te dragen 

aan een ‘hoger doel’. Dit ‘hogere doel’ krijgt bij spirituele organisaties zoals Amway 

Corporations, Southwest Airlines en Van Ede & Partners vorm door het helpen van de 

(behoeftige) medemens. Zo zou Southwest Airlines het vliegen voor minima mogelijk 

maken, Amway Corporations gaat discriminatie op de arbeidsmarkt tegen en Van Ede 

& Partners zet zich in om ieder mens de kans te geven om zich te ontplooien. 

Voorlopige conclusie 
Religie en spiritualiteit onderscheiden zich van elkaar doordat religie 

geïnstitutionaliseerd geloof omvat in een hogere macht, en spiritualiteit vooral een 

individuele zoektocht is naar kennis van het ‘zelf’. Of Business Spiritualiteit echter ook 

zo individualistisch is, betwijfel ik. Een groepsgevoel wordt nagestreefd en de waarden 

van de organisatie staan centraal. Het lijkt erop dat Business Spiritualiteit niet geheel los 

te maken is van religie. Gezien de aspecten van gemeenschapsvorming en het vanuit de 

organisatie stimuleren van een ‘collectief bewustzijn’ zou een term als Business Religie 

meer passen. 

 

4.2.3 Seculiere tijd 

We leven in een seculiere tijd. Een seculiere tijd wordt omschreven als een leven zonder 

institutionele religie die haar stempel drukt op de publieke ruimte en het niet natuurlijk 

ervaren van de aanwezigheid van God, maar wel nieuwe relaties tussen immanentie en 

transcendentie (Ten Kate, 2015, p. 50). Immanentie wordt hier uitgelegd als datgene wat 

in de wereld is, hetgeen wat door de mens bepaald kan worden. Transcendentie is 

datgene wat de wereld overstijgt, het ongrijpbare. De tijd waarin deze nieuwe relaties 

worden gelegd worden door Taylor (2010) omschreven als ‘Seculariteit 3’. Deze bestaat 

uit een nieuwe context waarin het zoeken en bevragen van het morele en spirituele moet 

plaatsvinden (Taylor, 2010, p. 65). Kenmerkend voor deze nieuwe context is dat er geen 

sprake meer kan zijn van een naïeve erkenning van het transcendente. Men heeft 

keuzemogelijkheden voor zijn eigen levensbeschouwing (Taylor, 2010, p. 65). Een 
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spiritueel leven is daar dus een van. De situatie in het (post)seculiere Europa kenmerkt 

zich ook door het verschijnsel ‘spiritueel maar niet religieus’-zijn (Taylor, 2010, p. 

701). Dit wordt omschreven als een spiritueel leven dat afstand bewaart van 

disciplinering en kerkgenootschappen. Spiritualiteit kenmerkt zich ook hier door een 

gevoel van het volgen van de ‘eigen’ spirituele weg, in vrijheid en van binnenuit en niet 

door dwang van buitenaf (Taylor, 2010, p. 702). 

Seculariteit en spiritualiteit  
Spiritualiteit heeft meer terrein gewonnen in de seculiere markt dan religie. Het werd 

populair mede door de opkomst van de humanistische psychologie van onder andere 

Maslow in de jaren ’50 en ’60 waarin het idee ontstond dat het individu zichzelf 

‘creëert’ en dus ook zijn eigen levensbeschouwing (King & Carrette, 2004, p. 44). 

Spiritualiteit was hét alternatief voor een geïnstitutionaliseerde, religieuze 

levensbeschouwing. Tevens werd in verschillende psychologische testen ‘spiritualiteit’ 

opgenomen als typologie om persoonlijkheden te omschrijven (King & Carrette, 2004, 

p. 52). Religie werd daarentegen steeds meer geprivatiseerd (King & Carrette, 2004, p. 

44). Giordan spreekt hier over een ‘postmoderne heruitvinding’ waar men de term 

‘spiritualiteit’ zoals het in de theologie gebruikt werd om de grens tussen het individuele 

en het instituut aan te geven, hergebruikt werd in een nieuwe context (Giordan, 2007, p. 

176). De nieuwe context waarin deze term wordt toegepast is buiten de ‘grenzen’ van de 

religieuze instituties in de seculiere wereld. Zo ook bijvoorbeeld binnen werk en het 

zakenleven. 

Holisme 
Terwijl spiritualiteit als seculierder dan religie wordt beschouwd (King & Carrette, 

2004, p. 43), lijkt het wel meer aanwezig te zijn in de levens van mensen dan religie. 

Religie wordt in de seculiere tijd gezien als iets wat zich in de privésfeer van mensen 

afspeelt, de ‘minimale religie’ (Taylor, 2010, p. 700). Terwijl een spiritueel leven zich 

meer kenmerkt door een ‘holistische’ erkenning dat er iets ‘heiligs’ is in de kern van al 

het bestaan (Marques et al., 2005, p. 82). Holisme kan gezien worden als de integratie 

van levensgebieden zoals werk, vriendschap en gezin met emotionele, spirituele en 

materiële behoeften (Groß & Gremmen, 2011, p. 49). De Blot noemt het spirituele 

bewustzijn de bewustwording van de ‘Ultieme Werkelijkheid’ van onze inspiratie en 

energie in alle aspecten van het bestaan (De Blot, 2011, p. 12). Spiritualiteit refereert zo 
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naar alle dimensies van het menselijke leven (King & Carrette, 2004, p. 32). Zo kan 

werk ook een spiritueel karakter krijgen. Bijvoorbeeld als werknemers hun eigen 

spirituele waarden naar hun werk meenemen of wanneer het bedrijf zelf spirituele 

waarden uitdraagt (Zhang, 2018, p. 3). Spiritualiteit is dus in alle aspecten van het 

menselijk leven aanwezig, terwijl religie in de seculiere tijd zich alleen in het privéleven 

van mensen afspeelt. 

Voorlopige conclusie 
De seculiere tijd heeft ruimte gegeven aan spiritualiteit om aan populariteit te winnen. 

Mensen werden minder ‘religieus’ en meer ‘spiritueel’ (Taylor, 2010, p. 701). De 

seculiere tijd kenmerkt zich door mensen die zich onttrekken aan institutionalisering 

van religie. Mensen beleven en uiten levensbeschouwingen individueel en in de 

privésfeer. Business Spiritualiteit laat echter een ander beeld zien: het legt de nadruk op 

het beleven en uiten van spiritualiteit op het werk. Door Business Spiritualiteit worden 

levensgebieden geïntegreerd met spirituele waarden. Het lijkt dus juist meer de nadruk 

te leggen op een voor-seculiere, openbare en gemeenschappelijke beleving van 

spirituele, levensbeschouwelijke waarden.  
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4.3 Voor- en tegenstanders van Business Spiritualiteit 

We hebben gezien dat de seculiere tijd als het ware ruimte heeft gegeven aan 

spiritualiteit om aan populariteit te winnen. Het verklaart echter nog niet volledig de 

belangstelling voor spiritualiteit op het werk. In de literatuur worden verschillende 

argumenten gegeven voor de opkomst van spiritualiteit in het zakenleven. In de 

volgende paragraaf geef ik hier een overzicht van.  

Samen met de toenemende populariteit van Business Spiritualiteit, nam ook de kritiek 

toe. Ik schets de belangrijkste kritiekpunten om tot een kritische beschouwing te kunnen 

komen. Vervolgens geef ik een beschouwing van de houdbaarheid van Business 

Spiritualiteit. Is het inderdaad een ‘hype’ of is het om te blijven? 

 

4.3.1 Populariteit van Business Spiritualiteit 
 

Zingevingsbehoefte 
In paragraaf 4.2.1. hebben we gezien dat de verklaring voor de opkomst van Business 

spiritualiteit voornamelijk bij bedrijven lag die in ‘spiritualiteit’ een middel zagen om 

tot hogere bedrijfsprestaties te komen. Maar ook vanuit de werknemers ontstond de 

behoefte aan ‘spiritualiteit’. Niet zo zeer gericht op het behalen van betere prestaties 

maar op de behoefte aan meer betekenis op het werk en verbinding met iets ‘hogers’ 

(Marques et al., 2005, p. 81). Verschillende auteurs hebben als verklaring hiervoor de 

groeiende onzekerheid genoemd die mensen ervaren door te leven in een steeds meer 

gecompliceerde wereld (Hogema et al., 1996, p. 197; Marques et al., 2005, p. 83). De 

gecompliceerde wereld wordt omschreven als het nieuwe millennium waarin vele 

‘onverwachte’ situaties ontstonden die voor een gevoel van onzekerheid hebben 

gezorgd: de 9/11 ramp, de val van het Amerikaanse gasbedrijf Enron waarbij 

verschillende schandalen naar buiten kwamen en de wereldwijde concurrentie die door 

globalisering tot stand kwam (Marques et al., 2005, p. 83). Ook de bezuinigingen 

zouden ertoe hebben geleid dat mensen gedemoraliseerd werden. In de jaren tachtig en 

begin jaren negentig vielen er grote ontslagen. Een ‘baan voor het leven’ bestond niet 

meer. Bedrijven toonden door de massaontslagen onvoldoende loyaliteit aan hun 

personeel (Lambert, 2009). Daaropvolgend verloren de werknemers hun loyaliteit, 

verbinding en creativiteit (Rutte, 1996, p. 1). Uit deze ‘crisis’ ontstond de behoefte aan 
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meer zekerheid en verbinding met collega’s, het vormen van een ‘gemeenschap’. Voor 

gemeenschappen zoals kerken en clubs kwam steeds minder belangstelling en nu 

mensen meer uren doorbrachten op het werk, werd de werkplek als het ware een soort 

‘gemeenschapscentrum’  (Lambert, 2009, p. 12; Marques et al., 2005, p. 83; Tourish & 

Tourish, 2010, p. 208).  

Factoren opkomst Business Spiritualiteit 
Sommige auteurs zien de onzekerheid en angst echter helemaal niet als een verklaring 

voor de opkomst van belangstelling voor spiritualiteit. Ze zien dit als twee losstaande 

processen die zich gelijktijdig in de geschiedenis hebben voltrokken (Broekstra, 2007, 

p. 36; Rutte, 1996, p. 1). Broekstra schetst de ontwikkeling van het hebben van 

wantrouwen jegens de bedrijfscultuur naar een angstcultuur waarin mensen burn-outs en 

stress gerelateerde ziekten krijgen. Dit zou vervolgens juist alle energie voor 

vernieuwing uitdoven, in plaats dat het een behoefte aan inspiratie en creatie doet 

ontstaan (Broekstra, 2007, p. 36). Dit zou dus juist de opkomst van Business 

Spiritualiteit tegenspreken. Toch is het tegengestelde gebeurd: de mens begon te 

verlangen naar spirituele vervulling (Rutte, 1996, p. 2). Rutte (1996) schetst drie 

factoren die in de samenleving aanwezig zijn en die het verlangen naar persoonlijke en 

collectieve spiritualiteit kunnen verklaren. Allereerst de mid-life fase van de 

Babyboomers, die inmiddels de vijftig gepasseerd zijn. Kenmerkend voor deze 

leeftijdsfase is het reflecteren op waar je staat in het leven, wat belangrijk is en wat je 

wil achterlaten voor toekomstige generaties (Rutte, 1996, p. 2). De aandacht die deze 

generatie kreeg voor spiritualiteit werkte volgens Rutte de gehele samenleving door 

omdat deze groep zo groot is. De tweede factor, wat overigens als gevolg van de eerste 

kan worden gezien, is de aandacht en zorg voor de biologische omgeving. 

Duurzaamheid is wat hen bezighoudt. En door deze ontwikkeling werd men zich bewust 

van de afhankelijkheid en verbinding van jezelf met je omgeving, wat tevens een 

spirituele connotatie heeft (Rutte, 1996, p. 2). De laatste factor noemt Rutte het 

‘wetenschappelijke paradigma’. Doordat men meer ontdekt in de wetenschap komt men 

er ook achter dat wij niet alles weten of kunnen kennen. Steeds meer wetenschappers 

krijgen hierdoor een meer open houding naar spiritualiteit (Rutte, 1996, p. 2). 
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Voorlopige conclusie 
De populariteit van Business Spiritualiteit is te verklaren door de behoefte van 

werkgevers om betere bedrijfsprestaties te behalen en van werknemers om meer 

zingeving op het werk te vinden. Als verklaring daarvoor werd de groeiende 

onzekerheid gegeven die in de maatschappij en de arbeidsmarkt toenam. Er zijn ook 

auteurs die wijzen op de meer generationele verklaring van babyboomers die in de jaren 

negentig in hun ‘mid-life periode’ aantraden en zich meer gingen bezinnen op de zin 

van het leven. Ook de zorg om de omgeving komt hieruit voort. 

 

4.3.2 Kritiek op Business Spiritualiteit 
 

Beheersingsmechanisme 
Met de toenemende populariteit van spiritualiteit in organisaties, groeide ook de kritiek. 

Critici zeggen dat spiritualiteit in organisaties ingezet wordt als 

beheersingsmechanisme. Daarmee wordt bedoeld dat spiritualiteit een middel wordt om 

individuen harder te laten werken in hun betaalde banen, vaak ten koste van andere 

wegen naar zinvolle en vervulde levens zoals familie en vrijwilligerswerk (Lips-

Wiersma, Lund Dean, & Fornaciari, 2009, p. 291). Organisaties zouden door inzet van 

‘spiritualiteit’ relatief goedkoop de motivatie van hun medewerkers kunnen stimuleren 

en belangentegenstellingen tussen medewerkers en organisaties onzichtbaar maken 

(Groß & Gremmen, 2011, p. 50). Gro en Gremmen (2011) hebben onderzocht wat de 

problematische gevolgen kunnen zijn als organisaties spirituele waarden verkondigen. 

Aan de hand van een casestudy van Amway Cooperations, een distributeur van 

schoonmaakt- en beautyproducten, is gebleken dat werkzaamheden die verbonden 

werden aan spirituele dimensies van holisme, transcendentie en verbondenheid, 

eigenlijk gingen om tijdrovende activiteiten, je moeten conformeren aan vele regels en 

het verdienen van geld aan relaties met familie en vrienden (Groß & Gremmen, 2011, p. 

54). Zo worden de onaantrekkelijke aspecten van het werk als het ware gecamoufleerd. 

Daarnaast zorgde de belofte van een spiritueel vervullende werkplek voor een gedreven 

‘commitment’ van de werknemers (Groß & Gremmen, 2011, p. 57). Hierdoor 

verdwenen de grenzen tussen werk en privé en ontstond er een sekteachtige 

organisatiecultuur. Tot slot presenteerde Amway zich als een maatschappelijk 
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verantwoorde onderneming waardoor structurele ongelijkheid in de organisatie verhuld 

werd. Materieel gezien was maar een hele kleine groep via Amway succesvol (Groß & 

Gremmen, 2011, p. 56). 

Balans werk en privé 
Het verstoren van de balans tussen werk en privéleven wordt door meerdere auteurs 

aangehaald als kritiek op Business Spiritualiteit. Dit heeft niet alleen te maken met het 

opleggen van spirituele waarden vanuit de werkorganisatie, maar ook met de 

achterliggende gedachte van Business Spiritualiteit dat werk ‘het medium’ is om 

zingeving te ervaren (Tourish & Tourish, 2010, p. 219). Bedrijven gedragen zich als een 

‘vervanging’ van het familie- en gemeenschapsleven (Lips-Wiersma et al., 2009, 

p.290). Tourish en Tourish (2010) geven aan dat het goed is dat werk zingevend is, 

maar het moet geen vervanging worden van netwerken, interesses of waarden buiten het 

werk. Een onderscheid tussen werk en privé is belangrijk en moet behouden blijven 

(Tourish & Tourish, 2010, p. 219). Zo blijven er ook andere manieren bestaan voor het 

vervullen van een zinvol leven, zoals het doen van vrijwilligerswerk. Er zijn overigens 

ook bedrijven die ook dit aspect van ‘maatschappelijke inzet’ van de werknemers 

binnen eigen beheer houden. Zo krijgen werknemers van de ABN-AMRO Bank 

jaarlijks de kans om zich één week als vrijwilliger in te zetten bij de eigen ‘foundation’, 

bijvoorbeeld door een schoolklas te begeleiden naar een museum of kinderen 

computerles te geven (ABN AMRO, 2019).  

Privacy 
De invloed van leidinggevenden op het leven van de werknemers wordt zo wel heel 

groot. Buiten de ‘commitment’ die de werknemer gevraagd wordt te geven aan het 

bedrijf, wordt er ook verwacht dat de ‘leiders’ van het bedrijf zich bemoeien met 

persoonlijke waarden en opvattingen van de werknemers (Tourish & Tourish, 2010, p. 

216). Zo geven Paul en Saha (2015) enkele aanbevelingen om een bedrijf spiritueler te 

maken, waarvan je je kan afvragen of daarmee niet de privacy van de werknemers 

geschonden wordt. Ze bevelen het gebruik van een ‘Moodchart’ aan waarop 

werknemers bijvoorbeeld hun stemmingen, slaapuren of medicijngebruik kunnen 

neerzetten. Het doel is om tot een overzicht te komen van werknemers die niet lekker in 

hun vel zitten, om te kijken hoe je die kunt helpen zodat hun productiviteit weer 

omhoog kan gaan (Paul & Saha, 2015, p. 54). Een tweede advies is het implementeren 
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van een ‘Employee Assistance Program (EAP)’. Dit houdt een soort kortdurende 

consulten in voor werknemers, waar ze terecht kunnen als ze lijden onder bijvoorbeeld 

relatieproblemen, verslavingen of depressies. De reden waarom bedrijven dit zouden 

moeten bekostigen is volgens Paul en Saha omdat het de prestatie van werknemers 

bevordert en uiteindelijke zorgkosten, bij escalatie van problemen, vermindert (Paul & 

Saha, 2015, pp. 53-54). Tourish en Tourish (2010) vinden het echter immoreel en een 

schending van iemands privacy wanneer managers zich niet alleen bemoeien met 

iemands prestatie op het werk maar ook met zijn waarden (Tourish & Tourish, 2010, p. 

220). 

Conformisme 
In literatuur over Business Spiritualiteit wordt vaak verondersteld dat als organisaties 

spirituele expressie toelaten, er meer ‘eenheid’ op de werkvloer zou komen (Lips-

Wiersma et al., 2009, p. 291). Hier wordt er echter van uitgegaan dat mensen er 

homogene en verenigbare spirituele waarden op nahouden. In werkelijkheid blijkt 

echter dat spirituele waarden en gedrag juist kunnen botsen (Lips-Wiersma et al., 2009, 

p. 291). Zo stelt Lambert (2017) aan de kaak dat spirituele activiteiten zoals meditatie 

en yoga door Evangelische Christenen en Moslims als idolatrie kunnen worden gezien, 

en zij hier niet aan wensen mee te doen (Lambert, 2017, p. 14). Maar hoe vrij zijn 

werknemers in een spirituele organisatie om een keuze te maken in hun deelname aan 

bepaalde ‘spirituele’ praktijken? Over het algemeen wordt binnen Business Spiritualiteit 

conformisme aan de heersende spirituele waarden van een bedrijf aangemoedigd en zo 

verdwijnt dus een zeker pluralisme aan opvattingen op de werkvloer (Tourish & 

Tourish, 2010, p. 219). Er wordt een gemeenschap van gelijkgestemde spirituele 

collega’s gecreëerd die het recht van religieuze vrijheid bedreigt (McCormick, 1994, p. 

3). Daarentegen zijn er ook auteurs die schrijven dat dat juist niet de manier is waarop 

Business Spiritualiteit in de praktijk moet functioneren. Zo schrijft Freshman (1999) dat 

alle werknemers en hun overtuigingen met respect behandeld dienen te worden. Als dit 

niet wordt gedaan dan doet het meer kwaad dan goed (Freshman, 1999, p. 326). Er 

wordt hier dus een Business Spiritualiteit voorgesteld waarin bedrijven openstaan voor 

de spirituele waarden die werknemers zelf meenemen, in plaats van bedrijven die zelf 

spirituele waarden uitdragen (Zhang, 2018, p. 3). De vraag is echter hoe wenselijk dat is 

wanneer spirituele waarden van werknemers met elkaar botsen. 
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Onethisch gedrag 
Terwijl ethiek juist een van de kernwaarden is van Business Spiritualiteit, is er ook uit 

onderzoek gebleken dat het juist onethisch gedrag bevordert. Zo blijkt uit een onderzoek 

naar Business Spiritualiteit in China dat wanneer werknemers zingeving ervaren van 

hun werk en een gevoel van ‘gemeenschap’, ze een sterke loyaliteit en verbinding met 

de organisatie voelen (Zhang, 2018, p. 4). Werknemers schijnen daardoor geneigd te 

zijn om bijvoorbeeld frauduleuze activiteiten helpen te verbergen omdat het anders het 

bedrijf zou schaden (Zhang, 2018, p. 3). Het stimuleren van verbinding zorgt dus voor 

een ‘groepsgevoel’ wat tot het bevorderen van de groep en de eigen leden leidt, maar 

kan dus ook leiden tot het uitsluiten en benadelen van anderen. 

Voorlopige conclusie 
De kritiek op Business Spiritualiteit bestaat voornamelijk uit de ‘dwang’ om je te 

moeten conformeren aan heersende regels en opvattingen binnen een ‘spiritueel’ bedrijf. 

Het zou de vrijheid van mensen beperken en ook de grenzen tussen het privéleven en 

werk overschrijden. Als werknemers hier echter in meegaan dan worden er sterke 

‘gemeenschappen’ gevormd met een sterke loyaliteit naar elkaar toe. Dit kan echter in 

het zakenleven ook leiden tot onethisch gedrag naar leden buiten de ‘groep’. 

 

4.3.3 Houdbaarheid Business Spiritualiteit 
 
Sommige auteurs zien Business Spiritualiteit als de zoveelste ‘managementhype’ 

(Broekstra, 2007, p. 26). Anderen denken dat de interesse in Business Spiritualiteit van 

blijvende aard is (Marques et al., 2005, p. 90). Lambert (2009) schetst als antwoord op 

de vraag of Business Spiritualiteit een toekomst heeft, de kenmerken van de Millenial-

generatie die vandaag de dag bezig zijn een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. Zo 

zou deze generatie sterk de behoefte hebben aan een evenwichtige balans tussen werk 

en privéleven (Lambert, 2009, p. 156). Daarentegen staan ze wel weer open voor 

gemeenschapsvorming en werken in een sterk teamverband. Millenials hechten waarde 

aan diepe en persoonlijke contacten op het werk en verwachten een baas die ‘aardig en 

gemakkelijk in de omgang’ is (Lambert, 2009, p. 157).  
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Religieuze diversiteit 
Millenials zijn opgegroeid in een omgeving waarin religie en spiritualiteit openlijk 

bediscussieerd werden. Ze staan erg open voor religieuze diversiteit en zien spiritualiteit 

als iets persoonlijks maar niet per se privé (Tourish & Tourish, 2010, p. 157). Een 

werkplek waarin ieder zijn eigen religieuze of spirituele waarden mee naar toe brengt en 

vrij is om ze uit te dragen, zal wat dat betreft beter aansluiten bij de (toekomstige) 

werkende generatie dan een werkplek die bepaalde waarden oplegt. Overtuigingen 

worden namelijk niet gedacht absoluut of universeel te zijn (Tourish & Tourish, 2010, 

p. 157). 

Betekenisvol werk 
Tot slot vinden Millenials het belangrijk dat hun werk betekenisvol is. Een gevoel van 

‘roeping’ en ‘betekenisvol bezig zijn’ leeft onder deze generatie. Ze vinden het 

belangrijk dat een bedrijf bepaalde sociale en maatschappelijke doelen behartigt. Wat 

dat betreft sluit de Triple P-benadering: de zorg voor People, Planet, Profit, die vaak bij 

Business Spiritualiteit wordt geïncorporeerd (zie paragraaf 4.1.3: hedendaagse 

voorbeelden), goed aan bij de behoeften van de Millenial-generatie. 

Voorlopige conclusie 
Ondanks dat Business Spiritualiteit een enorme populariteit geniet, zijn er ook auteur 

die spreken van een tijdelijke ‘hype’ dat geen lang leven beschoren zal zijn. Een 

belangrijk argument daarvoor is de (komende) werkende generatie van Millenials die 

aan de ene kant juist de behoeften hebben aan gemeenschapsvorming en het doen van 

betekenisvol werk. Aan de andere kant wensen ze ook een duidelijk onderscheid tussen 

werk en privé en zien ze het liefst zo divers mogelijke opvattingen op de werkvloer. 

Deze behoeften botsen met de conformistische wijze waarop Business Spiritualiteit 

vaak wordt toegepast in de praktijk. 
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4.4 Zingeving 

We hebben gezien dat Business Spiritualiteit vooral inzet op sociale aspecten van het 

werk zoals gemeenschapsvorming en het leveren van goed werk. Er wordt verwacht dat 

zingeving daarbij automatisch ontstaat. In dit hoofdstuk onderzoek ik nader hoe 

zingeving zich verhoudt tot het werk en toets ik hoe ‘spiritueel’ de tot nu toe ontdekte 

kernwaarden zijn, volgens het cultureel-economische perspectief van Arjo Klamer 

(2010).  

 

In de theorie over Business Spiritualiteit wordt regelmatig gesproken over het 

humanistische aspect ervan. Soms ter verdediging van de positieve aspecten en soms om 

juist duidelijk te maken dat het helemaal niet zo’n humane manier is om zingeving te 

bereiken. In de laatste paragraaf neem ik deze citaten onder de loep om het 

humanistische karakter van Business Spiritualiteit te bediscussiëren.  

 

4.4.1 De verhouding van zingeving tot werk 
 

Zingeving 
Als we kijken naar wat zingeving inhoudt, dan wordt er vaak gepraat over de 

existentiële betekenis ervan: ‘Wat is de zin van iemands leven?’ (Smaling, 2011, p. 23). 

Als antwoord wordt hierop gegeven dat een zinvol leven een waardevol leven is. Deze 

‘waardevolheid’ kan bestaan uit een gevoel van eigenwaarde en zelfwaardering. Maar 

ook doelgerichtheid, samenhang en verbondenheid zijn belangrijke aspecten van de 

zinervaring genoemd (Smaling, 2011, p. 24). Voor Alma staat de ‘sociale 

verbondenheid’ centraal bij de zinervaring. Het gaat hier om een gevoel van 

geborgenheid, het gevoel dat je verbonden bent met een gemeenschap of zelfs een 

‘global community’ (Smaling, 2011, p. 23). Uit de voorbeelden in de casestudies van 

Business Spiritualiteit (paragraaf 4.1.3: hedendaagse voorbeelden) zagen we dat deze 

aspecten van ‘gemeenschapsvorming’ ook centraal stonden. Bij Amway Corporations 

wordt gesproken van een ‘global family’ van wetenschappers, ingenieurs en technici die 

samenwerken om productontwikkeling van wereldklasse uit te voeren (Alticor Inc., 

2019). En door het centraal stellen van teamwork, zouden de werknemers bij Southwest 
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Airlines het idee hebben dat ze deel van een ‘familie’ zijn (Milliman, Ferguson, 

Trickett, & Condemi, 1999, p. 224). 

Zin als toegift 
Het individu kan niet zelf ‘zin’ geven aan een activiteit. Zin ontstaat wanneer een 

persoon een relatie van erkenning aangaat met iets of iemand uit zijn omgeving (Alma, 

2005, p. 28). De werkplek kan functioneren als een plek waar dat tot stand kan komen. 

Een zinervaring is echter niet ‘maakbaar’. Het is een toegiftverschijnsel wat niet langs 

doelrationele weg te produceren of te organiseren is (Smaling, 2011, p. 28). Dus ook al 

heeft Business Spiritualiteit zingeving als doel voor ogen, het treedt op als neveneffect 

bij iets anders en het is ook niet te garanderen dát het ontstaat. Voor wat dat ‘andere’ 

dan is, zijn verschillende bronnen te vinden zoals levensbeschouwingen, activiteiten, 

relaties, de natuur en lichamelijkheid (Smaling, 2011, pp. 26-27). Hieronder valt ook 

werk wat in onze westerse samenleving een belangrijke bron van zinervaring is 

(Klamer, 2010). Van Praag (2009) schrijft dat werk of arbeid als zingevend moment een 

fundamentele betekenis heeft in het menselijk bestaan (Praag, 2009, p. 74). 

Levensbeschouwelijke armoede 
Zingeving is een centraal aspect van Business Spiritualiteit. Maar waarom zijn mensen 

dit binnen het werk gaan zoeken? Mensen hebben altijd al een diepgaand lichamelijk 

geworteld verlangen naar een waardevol en zinvol leven gehad (Alma, 2018, p. 53). 

Levensbeschouwelijke instituties hebben over een lange periode invloed gehad op de 

beleving hiervan. Door de modernisering zijn existentiële thema’s naar de privésfeer 

verbannen en zijn mensen op zichzelf aangewezen in hun morele en spirituele zoektocht 

(Alma, 2018, p. 54). Alma spreekt van het ontstaan van ‘levensbeschouwelijke 

armoede’: het onvermogen om de existentiële ervaring te beleven of onder woorden te 

brengen. Alma pleit ervoor dat visies op het goede leven met elkaar uitgewisseld 

worden en te reflecteren op sociale verbeeldingen die richting kunnen geven aan ons 

handelen (Alma, 2018, p. 54). Op basis van inzichten die de verbeelding oplevert, 

kunnen we anticiperen op mogelijkheden die voor ons liggen (Alma, 2005, p. 36). 

Bijvoorbeeld door het bespreken van ethische dilemma’s op werk. Men zou weer bezig 

moeten zijn met ‘levensbeschouwen’, het heroriënteren op het gebied van de ‘ultieme 

vragen’ (Alma, 2018, p. 57). Hiermee worden de existentiële of zingevingsvragen 
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bedoeld. Business Spiritualiteit lijkt een poging om zingevingsvragen weer 

bespreekbaar te maken, buiten het privédomein.  

Voorlopige conclusie 
Sociale verbondenheid is een belangrijke zinervaring. We hebben gezien dat dit bij 

Business Spiritualiteit een centraal aspect is. Zingeving is niet iets wat via doelrationale 

wel ‘gemaakt’ kan worden. Het ontstaat doorgaans als toegift bij iets anders. Werk kan 

een bron van zingeving zijn. Het zou juist goed zijn als men werk in dit licht ging 

beschouwen zodat men gestimuleerd wordt stil te staan bij existentiële kwesties die ook 

op het werk aan bod komen. Zo kan men de levensbeschouwelijke armoede tegengaan 

van deze tijd: het onvermogen van de moderne mens om existentiële ervaringen te 

beleven of onder woorden te brengen. 

 

4.4.2 Cultureel-economische beschouwing van Business Spiritualiteit 
 

Cultureel-economisch perspectief 
Volgens Klamer (2010) bestaat de zin van werk uit de waarden die werk realiseert 

(Klamer, 2010, p. 163). De economie is door en door verweven met de constellatie van 

waarden die een groep mensen deelt, voortkomend uit de heersende cultuur (Klamer, 

2005, p. 36). Het cultureel-economisch perspectief biedt zicht op de waarden en normen 

in economische context (Klamer, 2010, p.167). Het laat zien dat er zowel een sociale, 

culturele als economische zin van het werk bestaat. Het geeft zo ook tegenwicht aan de 

neiging om alleen de spirituele dimensie van werk te zien. Want ondanks dat er in 

Business Spiritualiteit voornamelijk gesproken wordt over culturele-spirituele waarden 

als authenticiteit, passie en bezieling, blijft het zin hebben om te werken voor loon en 

sociale contacten. In het cultureel-economisch perspectief worden dus al deze vormen 

van zingeving van werk erkend (Klamer, 2010, p. 167). 

De economische waarden van werk zijn de ruilmiddelen die het werk oplevert, zoals 

geld. Hiermee kunnen goederen worden aangeschaft. Zo is werk een middel om tot 

consumeren te komen (Klamer, 2010, p. 164). Sociale waarden komen tot uiting in de 

kwaliteit van relaties met anderen (Klamer, 2010, p.164). Identiteit en sociale status 

vallen hieronder en dit kan tevens door werk gegenereerd worden. Tot slot zijn er de 

culturele of spirituele waarden die mensen nodig hebben ter inspiratie. Zoals de 
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beleving van waardering, competentie en erkenning (Klamer, 2010, p. 158). Een 

mogelijkheid om een ‘zelf’ in het werk te creëren. Een intrinsieke beleving van je werk 

als zinvolle bezigheid, omdat je bijvoorbeeld in je werk excelleert of dat je op een 

positieve manier bijdraagt aan de samenleving (Klamer, 2010, p.165). 

Als we kijken naar de waarden die binnen Business Spiritualiteit centraal staan, dan zou 

je verwachten dat het de ‘spirituele’ of zingevende waarden zouden zijn. We hebben 

echter gezien dat verreweg de meeste thema’s van Business Spiritualiteit draaien om 

samenwerking met anderen en individuele karaktervorming, zoals verbondenheid, 

respect, openheid en eerlijkheid (Marques et al., 2005, p. 86). De thema’s die draaien 

om zelfontwikkeling komen net als samenwerking tot uiting in het contact met anderen. 

We kunnen deze thema’s indelen bij Klamer’s ‘sociale waarden’. In de casestudies van 

bedrijven die zich spiritueel organiseren hebben we gezien dat door de nadruk die 

gelegd wordt op sociale contacten en het verrichten van goed werk, de werknemers hun 

werk als zinvol ervaren. De spirituele waarden zijn als het ware een ‘toegift’ bij de 

economische en sociale waarden. 

De Blot (2011) omschrijft een spirituele ervaring als een ‘algemeen menselijke 

ervaring’, ontwikkeld door reflectie op het eigen menselijke bestaan waardoor 

‘zelfbewustzijn’ ontstaat (De Blot, 2011, p. 30). Volgens De Blot is één van de 

verlangens van de mens in het zakendoen om iets goed te doen en om succesvol te 

bereiken wat we willen (De Blot, 2011, p. 27). In eerste instantie zou dit lijken te passen 

bij Klamer’s spirituele waarden: een zinvolle beleving omdat je in je werk excelleert 

(Klamer, 2010, p.165). Maar omdat De Blot niet uitlegt wat de mens precies wil 

bereiken in het zakendoen, zou het ‘succesvol-zijn’ ook geïnterpreteerd kunnen worden 

als een middel om meer winst te behalen. En dan is er weer sprake van economische 

waarden.  

Middel of doel 
Het is ook hier wederom de vraag of Business Spiritualiteit als middel of als doel op 

zich wordt ingezet. Uit de literatuur is hier niet een eenduidig antwoord op te vinden. Er 

worden zelfs tegenstrijdige uitspraken gedaan: In een krantenartikel in het NRC 

Handelsblad schrijft De Blot dat spiritualiteit leidt tot minder ziekteverzuim, meer 

arbeidsvreugde, meer prestaties en meer winst (NRC, 2007). Aan de andere kant schrijft 
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hij in zijn boek ‘Business Spiritualiteit, Een vernieuwingsmodel voor organisaties in een 

crisis’ (2011): ‘Niet de winst of prestatie staat centraal, maar de mens in zijn 

natuurlijke omgeving en de zingeving van een organisatie.’ (De Blot, 2011, p.15). Toch 

blijkt uit veel voorbeelden dat als men aan bedrijven zou moeten uitleggen waarom ze 

aan Business Spiritualiteit zouden gaan doen, het antwoord is dat als je personeel beter 

in z’n vel zit en zijn werk als waardevol beschouwt, de productie en winstgevendheid 

zullen stijgen (Fry & Slocum Jr, 2008, p. 86; Marques et al., 2005, p. 84; Paul & Saha, 

2015, p. 55). Om dit extra gewicht te geven worden er zelfs wetenschappelijke 

onderzoeken aangehaald. Bijvoorbeeld in de casestudy naar Southwest Airlines (zie 

paragraaf 4.1.3: hedendaagse voorbeelden). Daar wordt gesteld dat vele onderzoekers 

hebben aangetoond dat door de hoge werktevredenheid van het personeel en 

productiviteit, die zijn ontstaan door de spirituele aanpak binnen het bedrijf, de 

winstgevendheid van SWA ontzettend gestegen is. Als we aan de hand van Klamer’s 

cultureel-economisch perspectief onderzoeken welke waarden nu eigenlijk centraal 

staan bij de redenen waarom men met Business Spiritualiteit aan de slag zou gaan, dan 

zien wij dat er een verschil bestaat tussen werknemers en werkgevers. Enerzijds heb je 

de werknemers die het gevoel willen hebben zinvol bezig te zijn met werk en bij te 

dragen aan de maatschappij, de zogenaamde ‘spirituele waarden’. Anderzijds heb je de 

werkgevers die met Business Spiritualiteit een betere economische positie willen 

verwerven met het bedrijf, de ‘economische waarden’. Waar werkgevers en werknemers 

overeenkomstige waarden hebben, is bij het ‘middel’ om beide doelen te bereiken. 

Namelijk door vooral de ‘sociale waarden’ in praktijk te brengen: werken aan 

‘community building’ op de werkvloer. 

Voorlopige conclusie 
Volgens het cultureel-economisch perspectief van Arjo Klamer, is elk werk zingevend. 

De manier waarop verschilt echter. Werk kan economische waarden realiseren, geld om 

goederen mee aan te schaffen, maar ook sociale of spirituele waarden. Onder de 

spirituele waarden wordt ook zingeving verstaan. We hebben echter gezien dat 

zingeving niet doelmatig bereikt kan worden maar meer als toegift bij bijvoorbeeld 

sociale verbondenheid. We zien ook dat de sociale waarden de meeste nadruk krijgen 

bij Business Spiritualiteit. Er wordt echter ook gezegd dat werkgevers Business 
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Spiritualiteit inzetten om betere bedrijfsprestaties te behalen. Vanuit hun perspectief 

zouden de economische waarden bij Business Spiritualiteit meer op de voorgrond staan.  

 

4.4.3 Humanisme en Business Spiritualiteit 
 

In de theorie wordt er vaak gesproken over het al dan niet ‘humane’ aspect van Business 

Spiritualiteit. Zo schrijft Marques (2005) dat de opkomst van Business Spiritualiteit 

afhankelijk is geweest van de werknemers die een humanistischer werkomgeving 

verlangden, die ze zijn verloren door de graaicultuur in organisaties, de massaontslagen 

en bezuinigingen van de jaren ’90 (Marques et al., 2005, p. 81). Maar hoe humanistisch 

is Business Spiritualiteit eigenlijk? 

‘Human centered’ benadering 
We kijken eerst naar welke aspecten van Business Spiritualiteit in de literatuur in 

verband worden gebracht met het humanisme. Allereerst wordt er vaak verwezen naar 

de ‘human centered’ benadering van Business Spiritualiteit waarbij er wordt uitgegaan 

dat de ‘gehele persoon’ naar werk komt. Dat wil zeggen dat ervan uit wordt gegaan dat 

iemands identiteit en achtergrond ook van invloed is op iemands functioneren op de 

werkvloer (Hicks, 2003, p. 40). Het uitgangspunt om de werknemers te behandelen als 

hele personen, en niet alleen als input voor een productieproces, zou moeten leiden tot 

het creëren van een humane werkplek (Hicks, 2003, p. 47). Ook vanuit de werknemers 

zelf zou de behoefte bestaan om hun gehele ‘zelf’ mee te nemen naar werk, ook hun 

spiritualiteit (Lambert, 2009, p. 2; Paul & Saha, 2015, p. 52; Tourish & Tourish, 2010, 

p. 212). Het benaderen van de gehele mens in plaats van afzonderlijk iemands 

vaardigheden, emoties en waarden, is inderdaad humanistisch. Zo wordt er in het 

Humanistisch Manifest door Kurtz en Wilson (1973) gesproken over het aanspreken 

van de gehele persoon, in plaats van iemands verstand of emoties alleen (Kurtz & 

Wilson, 1973, p. 3). 

Autonomie en authenticiteit 
De vraag in hoeverre iedereen vrij is binnen Business Spiritualiteit om de scheiding 

tussen privé en werk los te laten en zijn gehele ‘zelf’ mee te nemen is lastiger te 

beantwoorden. We hebben namelijk gezien dat niet iedereen hier een voorstander van is 

en dat sommige auteurs aangeven dat de scheiding tussen werk en privé juist erg 
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belangrijk is (Tourish & Tourish, 2010, p. 219). Autonomie en authenticiteit zijn twee 

belangrijke humanistische waarden (Duyndam, 2009, p. 110). En met het verplichten 

van werknemers om zich op werk spiritueel te uiten, worden beide geschonden. 

Enerzijds vinden sommige mensen het fijn om spiritualiteit ‘thuis’ te laten. Dat wil 

zeggen in iemands privédomein en niet in het openbaar. En door mensen te dwingen 

deel te nemen aan spirituele praktijken op het werk schend je iemands autonomie: 

iemands recht om zelf te bepalen waar hij spiritualiteit tot uiting laat komen. Anderzijds 

is het ook maar de vraag hoe men zich binnen een bedrijf moet conformeren aan 

dezelfde ‘spirituele waarden’, waardoor iemands authenticiteit in het geding komt. 

Binnen het humanisme is dit een paradox op zichzelf want ook al zouden de waarden 

van Business Spiritualiteit volkomen humanistisch zijn, dan nog moet iemand vrij zijn 

om hier ook afstand van te doen. 

Sociabiliteit  
We hebben gezien dat Business Spiritualiteit vooral sociale waarden benadrukt. Er 

wordt gestreefd naar gemeenschapsvorming, de relatie met anderen en de wereld. Derkx 

(2009) noemt de sociabiliteit van de mens een voorwaarde om van humanisme te 

kunnen spreken (Derkx, 2009, p. 47). Inderdaad zien we binnen Business Spiritualiteit 

dat er een beeld bestaat van mensen als uitermate sociaal en zoekend naar de verbinding 

met anderen op het werk  (Giacalone & Jurkiewicz, 2003, p. 93; Kolodinsky, Giacalone, 

& Jurkiewicz, 2008, p. 468; Paul & Saha, 2015, p. 52). Het aspect van ‘zingeving’ 

wordt in de literatuur in verband gebracht met een ‘humane werkplek’. Zo wordt er 

beschreven dat de existentiële benadering van Business Spiritualiteit zich richt op 

‘sociaal activisme’, het behouden van het humane aspect van werk, door werkers te 

helpen om (binnen het werk) te beschermen wat betekenisvol voor henzelf en hun 

familie is (Paul & Saha, 2015, p. 53). Niet alleen werk maar ook het humanisme wordt 

als bron van zingeving gezien: het helpt mensen zin aan hun leven te geven in de 

omstandigheden waarin ze zich bevinden (Alma & Smaling, 2010, p. 44). 

Overeenkomstig tussen Business Spiritualiteit en het humanisme is dat ze belang 

hechten aan de inzet voor de ‘goede zaak’. We hebben gezien dat veel bedrijven die 

zich bezighouden met Business Spiritualiteit zich maatschappelijk- en 

milieuverantwoordelijk opstellen (Lambert, 2009, p. 164-165). In het humanisme wordt 
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de ‘goede zaak’ omschreven als mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid (Derkx, 

2009, p. 52).  

Gelijkheid en machtsverhoudingen 
Ondanks dat de waarden bij Business Spiritualiteit erg humanistisch lijken te zijn, wordt 

op het aspect van ‘machtsverhoudingen’ Business Spiritualiteit verworpen als een 

mogelijkheid om bij te dragen aan humanere werkplekken. Tourish en Tourish (2010) 

hebben geanalyseerd dat Business Spiritualiteit leidt tot een verankering van 

machtsongelijkheid op de werkvloer waarbij de leiders zowel macht naar zich 

toetrekken als krijgen aangeboden door de werknemers. Degenen die geïnteresseerd zijn 

in het bouwen van humane werkplekken en meer gelijkwaardige relaties tussen leiders 

en volgers zouden volgens Tourish en Tourish (2010) moeten kijken naar andere 

constructies dan spiritualiteit op het werk (Tourish & Tourish, 2010, p. 220). Inderdaad 

schaadt dit aspect één van de meest fundamentele aspecten van het humanisme: de 

gelijkheid van alle mensen (Derkx, 2009, p. 47). En ondanks dat inspiratie binnen het 

humanisme leunt op het volgen van voorbeeldfiguren, kunnen we dit pas humanistisch 

noemen als ze zelf inspireren tot autonomie en authenticiteit (Duyndam, 2009, p. 110). 

Zoals we hebben gezien in paragraaf 4.1.2. over Spiritueel Leiderschap is hier bij de 

managers die op de troon van ‘spiritueel leider’ worden gezet echter geen sprake van. 

Door dit soort leiderschap ontstaat er sterk gecentraliseerde macht die de individuele 

autonomie van werknemers bedreigt (Broekstra, 2007, p. 53). 

Voorlopige conclusie 
Business Spiritualiteit wordt vaak een humanistisch alternatief genoemd van huidige 

‘winstgerichte’ managementmodellen. Er wordt dan vooral gewezen op de mensgerichte 

benadering met de visie van het betrekken van de ‘gehele’ mens in het werk. Aan de ene 

kant kan dit humanistische waarden als authenticiteit en autonomie bevorderen, aan de 

andere kant kunnen deze waarden ook geschaad worden als mensen niet vrij zijn zelf 

een keuze te maken in wat ze wel en niet op werk delen met anderen. De nadruk die 

binnen Business Spiritualiteit wordt gelegd op gemeenschapsvorming komt overeen met 

de ‘sociabiliteit’ van de mens die binnen het humanisme hoog in het vaandel staat. 

Minder humanistisch is de machtsongelijkheid die ontstaat bij Business Spiritualiteit 

met managers als spiritueel leiders. 
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5. Conclusie 
 

In deze scriptie heb ik onderzocht wat Business Spiritualiteit is en aan welke waarden 

het tegemoet komt. Ik ben mijn onderzoek begonnen met het verhelderen van de term 

‘Business Spiritualiteit’ door uit verschillende literatuur kernwaarden vast te stellen. 

Hieruit is gebleken dat er een grote nadruk wordt gelegd op ‘gemeenschapsvorming’: 

mensen met elkaar in verbinding brengen waaruit een gemeenschapsgevoel ontstaat. 

Samen zet je je in voor de ‘goede zaak’. De nadruk op wat de ‘goede zaak’ is verschilt 

per bedrijf. In het algemeen wordt er vanuit de managers verwacht dat men zich door 

het gemeenschapsgevoel samen inzet voor betere opbrengsten van het bedrijf. Maar we 

zien ook dat er vanuit de werknemers verwacht wordt dat het bedrijf ook andere 

waarden behartigt die zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor 

milieu- en maatschappelijke problematiek. We hebben gezien dat dit ook een ‘zinbron’ 

kan zijn die tot een zinervaring leidt. Zo zien we dat voor werkgevers Business 

Spiritualiteit een middel is om tot een betere bedrijfspositie te komen, en voor de 

werknemers een middel om tot zingeving van het werk te komen. Omdat zingeving niet 

‘maakbaar’ is maar meer als ‘toegift’ ontstaat, worden er binnen Business Spiritualiteit 

verschillende middelen aangehaald als ‘zinbronnen’ bijvoorbeeld de Triple P-

benadering van zorg voor People, Planet, Profit, maar ook aandacht voor creativiteit van 

het personeel en vooral de sociale verbondenheid. 

Om te ontdekken of Business Spiritualiteit een bepaalde vorm van spiritualiteit is of dat 

het niets anders betekent dan spiritualiteit in de ‘context’ van het zakenleven, heb ik de 

term ‘spiritualiteit’ bestudeerd. Deze van oorsprong ‘religieuze term’ verwees vooral 

naar een geïndividualiseerde, contemplatieve oefening waarbij men vooral op zoek ging 

naar innerlijke waarden. Spiritualiteit is niet een doel op zich maar een ‘middel’ om 

kennis van jezelf te bereiken. We hebben gezien dat Business Spiritualiteit ook een 

‘middel’ is, maar niet zo zeer om kennis van jezelf te bereiken. Zoals hierboven 

aangegeven is het voor de werkgever een middel om tot meer winst te komen en voor de 

werknemer om zingeving van het werk te ervaren waardoor meer werkplezier ontstaat. 

Ik heb bekritiseerd hoe ‘individueel’ Business Spiritualiteit eigenlijk is. Uit 

praktijkvoorbeelden lijkt het namelijk een redelijk georganiseerd systeem van ‘spirituele 
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waarden’ die werknemers dienen na te leven op het werk. Door dit conformistische 

karakter lijkt het meer op een religie dan op spiritualiteit. Wellicht zou de term Business 

Religie’ beter passen. Ook het seculiere karakter heb ik in twijfel getrokken. Want daar 

waar religie in de seculiere tijd iets is wat zich voornamelijk in de privésfeer voltrekt, 

zien we uit kritiek op Business Spiritualiteit dat bij spirituele werkplekken de grenzen 

tussen werk en privé vervagen. Men dient zijn gehele ‘mens-zijn’ naar het werk mee te 

nemen, ook zijn ‘spirituele waarden en overtuigingen’. En hoewel deze benadering van 

de ‘gehele mens’ humanistisch te noemen is, is de dwang daartoe in strijd met 

humanistische waarden als autonomie en authenticiteit. Ook problematisch is de grote 

machtsongelijkheid die op de werkvloer kan ontstaan als de manager als spiritueel leider 

wordt gezien. Deze kritiek maakt de houdbaarheid van de huidige aspecten van 

Business Spiritualiteit discutabel. Ook gezien de (komende) werkende generatie van 

Millenials die wel openstaat voor levensbeschouwelijke opvattingen op de werkvloer 

maar niet voor de gedachten dat ze universeel of absoluut zijn.  

Volgens Hans Alma leven we in een tijd van ‘levensbeschouwelijke armoede’. Het is 

maar de vraag of Business Spiritualiteit daarop een antwoord kan zijn. Volgens Arjo 

Klamer vervult werk altijd een zingevende rol, al dan niet op een economische, sociale 

of spirituele manier. Onder spirituele waarden wordt de mogelijkheid verstaan om een 

‘zelf in het werk te creëren’. Een gevoel zinvol bezig te zijn door bijvoorbeeld bij te 

dragen aan de samenleving. Uit de casestudies hebben we gezien dat men door sociale 

contacten en het verrichten van goed werk, hun werk als zinvol ervaart. De spirituele 

waarden zijn als het ware een ‘toegift’ van de economische en sociale waarden. Wat dat 

betreft denk ik dat Business Spiritualiteit zeker een manier is om gezamenlijk tot 

‘levensbeschouwen’ te komen en de ‘levensbeschouwelijke armoede’ aan te pakken. 

Bijvoorbeeld door morele en ethische vragen met elkaar op het werk te bespreken. Als 

maar wel ieder dit op zijn eigen manier mag doen. En het liefst met een baas die ‘aardig 

en gemakkelijk in de omgang’ is, zoals Millenials als ik dat het liefst zien. 
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