
Zin krijgen in het werk? Geef er zin aan! 

Een paar cijfers op een rij:1

Zingeving in het werk vergroten? Dit draagt bij: 

Heb jij zin in jouw werk? Het gevoel van zingeving beïnvloedt hoe vitaal je je voelt op het 

werk. In dit 5e deel van onze serie whitepapers over vitaliteit op het werk gaan we in op de 

rol van zingeving. Welke aspecten in het werk dragen bij aan het ervaren van zingeving? Hoe 

ontwikkelt zingeving in het werk zich bij Nederlandse medewerkers?  

Betekenisvol werk

Werk dat voldoening 
geeft en bijdraagt aan 
wat je wilt bereiken in 
het leven.

Intrinsieke motivatie

Werk doen uit 
interesse en plezier, 
niet uit verplichting of 
externe druk.

Ontplooiingsmogelijk- 
heden en gebruik van 
sterke punten 

Blijven groeien en je 
talenten inzetten.

Waarden-fit en 
organisatie-identificatie 

Een match tussen wat 
de je belangrijk vindt 
en waar de organisatie 
voor staat.

Meer info? 
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl

Medewerkers zijn tevredener en 
ervaren meer welzijn wanneer zij hun 
werk als betekenisvol zien.3
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63% van de Nederlandse beroepsbevolking ervaart het werk als (zeer) betekenisvol.

Mensen die hun werk als (zeer) betekenisvol ervaren, zijn 27% gemotiveerder dan mensen die (zeer)
weinig betekenis zien in het werk. 49% van de Nederlandse beroepsbevolking voelt zich intrinsiek
gemotiveerd. 

Mensen met een hoge intrinsieke motivatie voelen zich 35% energieker en 13% veerkrachtiger dan
mensen met weinig intrinsieke motivatie. 

75% van de Nederlandse beroepsbevolking ervaart een match tussen de eigen waarden en die van
de organisatie. Het ervaren van een fit met de waarden van de organisatie hangt samen met beteke-
nis zien in het werk. En dat helpt weer bij het kunnen inzetten van de eigen talenten en de bevlogen-
heid van medewerkers.
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Mensen die veel mogelijkheden zien om zich 
te ontwikkelen op het werk, ervaren 27% 
meer betekenis in hun werk dan mensen met 
weinig ontwikkelmogelijkheden. 

1 Gebaseerd op eigen onderzoek van Schouten & Nelissen.
2 Bron: Van Wingerden, J., Berger, L., & Poell, R. (2018). The role of person-organization value fit in employees’ experience of meaningful work, use of strengths and work
   engagement. Business Management and Strategy.
3 Bron: Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment.
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Wist je dat...

Wat kan je als werkgever doen om zingeving in het werk te vergroten? 

...leidinggevenden een sterkere match met de waarden van de organisatie ervaren (7,9*) 
    dan medewerkers (7,2*)? 

...leidinggevenden hun werk als meer betekenisvol ervaren (8,4*) dan medewerkers (7,4*)?

...dat oudere medewerkers hun werk als slechts een klein beetje meer betekenisvol ervaren dan jongere 
    medewerkers?

...dat er geen verschil is in intrinsieke motivatie tussen jonge en oudere medewerkers?

Stel een heldere visie en missie en organisatiewaarden op. Draag deze niet alleen 

actief uit, maar werf en selecteer nieuwe medewerkers waarvan de persoonlijke 

waarden en drijfveren aansluiten bij die van de organisatie. Neem vragen hierover 

mee in sollicitatiegesprekken of integreer de waarden in een assessment. 

Communiceer de gemeenschappelijke doelen en waarden van de organisatie met 

regelmaat naar medewerkers (tijdens de onboarding, in interne communicatie). Laat 

het een zichtbare leidraad zijn in visie, strategie en beslissingen.

Maak betekenis, impact en talentinzet en -ontwikkeling onderdeel van 

waarderingsgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. 

Geef ruimte voor autonomie (beslisruimte) en eigen regie (proactief vormgeven van 

het eigen werk en de werkomgeving). Autonomie is een van de basisvoorwaarden 

voor intrinsieke motivatie. Eigen regie stimuleert de ervaren betekenis in het werk. 

Erken en waardeer medewerkers en collega’s voor hun werk, proces en resultaat. 

Bijvoorbeeld door complimenten te geven, successen te vieren, positieve feedback 

te geven tijdens functioneringsgesprekken en persoonlijke belangstelling te hebben. 

Zorg voor (financiële) ruimte voor formeel leren en ontwikkelen waar mogelijk, 

creëer een cultuur van sociaal en informeel leren. Maak doorgroeimogelijkheden 

zichtbaar en transparant voor medewerkers. 

* op een schaal van  0 – 10.

6 tips.

Meer weten over vitaliteit in organisaties?
Schouten & Nelissen vitality@work brengt maandelijks een kort whitepaper uit, waarin we theorie, 
praktijk en onderzoeksresultaten met elkaar verbinden. Ook geven we praktische tips die u direct kunt 
toepassen in de eigen organisatie. 

Als eerste deze whitepaper ontvangen? Volg ons op LinkedIn

https://www.sn.nl/inspiratie/vitaliteit-stress-en-werkdruk/vitaliteitsreeks/
https://www.linkedin.com/company/sn-vitalityatwork/

