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In deze inleiding licht ik toe dat het thema zingeving in organisaties zowel een ac-
tueel maatschappelijk vraagstuk is (paragraaf 1.1) alsook een vraagstuk binnen het 
wetenschappelijk debat (paragraaf 1.3). In paragraaf 1.3 geef ik het wetenschappelijke 
debat weer en formuleer ik de onderzoeksambities voor dit onderzoek in het licht van 
het wetenschappelijk debat. In paragraaf 1.4 introduceer ik de organisatie die in dit 
onderzoek centraal heeft gestaan als onderzoekscasus: de Koninklijke Marechaussee. In 
paragraaf 1.5 formuleer ik de onderzoeksvraag, doelstelling en de relevantie. Aansluitend 
heb ik in paragraaf 1.6 aandacht voor de positionering van dit onderzoek. In paragraaf 
1.7 ten slotte geef ik de opbouw van dit boek voor de lezer weer. 

1.1 Werk is meer dan werk alleen

Werk vult een groot deel van ons leven en is voor iedereen, weliswaar op een andere 
wijze, belangrijk. Meerdere uren per dag zijn mensen bezig met werk. Als werknemer, 
als werkgever, als vrijwilliger of zelfstandige, thuis of op het werk. Wanneer we (nog) 
niet aan het werk zijn dan zijn we wel bezig om onszelf voor te bereiden op het werk, 

waar we een groot deel van het leven aan zullen wijden, denk aan het volgen van 
opleidingen,cursussen en trainingen. Wanneer we niet meer werken en met pensioen 

zijn, rusten we uit van het werk dat we hebben gedaan. 
Werk kan een noodzaak zijn om te voorzien in het levensonderhoud, werken is dan 
een (soms onvermijdbaar) moeten. Maar werk kan ook een levensvervulling, of zelfs 
een roeping zijn waarmee mensen op authentieke wijze een bijdrage leveren aan de 
maatschappij. Werk is dan een geslaagde vorm van zelfexpressie, welke ruimte biedt 

voor uiting van wie mensen zijn. Wanneer we niet in staat zijn om te werken en daarmee 
iets bij te dragen, bijvoorbeeld door een gebrekkige gezondheid of omdat er geen 
werk is, is dat vaak een grote bron van frustratie. Verlies van werk kan zelfs leiden tot 

rouw. Het omgekeerde geldt ook. Wanneer we tot ons recht komen in ons werk dan zal 
dat werk bijdragen aan een gevoel van geluk en verbondenheid. 

Wanneer dit niet het geval is, kan werken als vervreemdend, frustrerend en 
belemmerend of zelfs als geestdodend worden ervaren.

(Vrij naar Speling 2010|3) 
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Werken heeft te maken met leven en het welzijn van mensen en is een belangrijke bron 
van inspiratie en zelfexpressie. We zoeken werk dat bij ons past en dat ons voldoening 
geeft (Waaijman, 2010). Werk heeft ook te maken met verbinding. Werk verbindt ons 
met de wereld om ons heen; door het maken van producten en het leveren van diensten. 
Werk brengt ons ook in verbinding met andere mensen zoals collega’s en klanten. Naast 
een verbinding met de buitenwereld, wordt door werk ook op een of andere manier 
verbinding gemaakt met de binnenwereld; met dromen, idealen en verwachtingen, 
wensen, tekortkomingen en teleurstellingen, met hoop en ook met vrees (Maas, 2010; 
Van Boggelen, 2010). Werk is daarmee niet iets dat zich buiten de eigen leefsfeer 
afspeelt, maar kan worden gezien als een wezenlijk onderdeel van het levensverhaal (Van 
Boggelen, 2010). Maas (2010) wijst er op dat de ontwikkelingen in de werkomgeving, 
zoals technologie en innovaties, reorganisaties en fusies, hebben geleid tot het ver-
dwijnen van het levenslange arbeidscontract. De zin van werk is daardoor niet meer 
als vanzelfsprekend aan de organisatie alleen te ontlenen. Werknemers moeten steeds 
meer in zichzelf ontdekken, waardoor vragen naar kernwaarden, het innerlijke en een 
bestemming belangrijker worden. In onze werkomgeving worden we geconfronteerd 
met essentiële (levens)vragen zoals; zit ik op de juiste plek? Gebruik ik mijn talenten? Zet 
ik mij in voor iets dat ik de moeite waard vind? Deze vragen raken een diepere laag van 
het menselijke bestaan en kunnen daarom worden gekenmerkt als zingevingsvragen. 
Werk en zingeving zijn dan met elkaar verbonden. Ganzevoort (2003) constateert dat in 
de postmoderne samenleving vragen naar zin- en betekenisverlening vaker dan vroeger 
worden gesteld en beantwoord in de context van de dagelijkse leefomgeving en zo ook 
in het werk en binnen organisaties. 

1.2 Zingeving in werk en organisatie onderdeel van het 
maatschappelijk debat
Dat zingeving in werk en organisatie een thema is binnen het maatschappelijk debat 
en organisaties wordt duidelijk aan de hand van de grote hoeveelheid populaire en 
populair wetenschappelijke literatuur. In deze literatuur is ruim aandacht voor het centraal 
stellen van de mens in de organisatie en voor de ontwikkeling van menselijk potentieel 
(bijvoorbeeld: Covey, 2008; Behar, 2009; Hoefman en Schuijt, 2009; Lazeron en Galjee, 
2010; Jaworski, 2011; Autry, 2011; Sinek, 2012). Een quickscan naar deze publicaties 
toont de toenemende aandacht in organisaties ten aanzien van een drietal thema’s, 
welke gevat zouden kunnen worden onder het concept zin- en betekenisgeving. Het 
eerste thema is aandacht voor bewustwording van en reflectie op de identiteit van de 
organisatie. Organisaties gaan zich meer en meer vragen stellen waardoor zij reflecteren 
op zichzelf, hun taak en toegevoegde waarde. Het gaat dan om vragen zoals: waar wil de 
organisatie voor staan? welke waarden wil de organisatie nastreven? wat is de essentie 
van de organisatie en wat wil de organisatie aan de maatschappij toevoegen? En vooral: 
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hoe willen en kunnen we dat dan vormgeven? Onderwerpen als waarden, mens- en 
wereldbeeld, levensbeschouwing en levensperspectief komen daarmee steeds meer 
aan de orde in organisaties. Door Sinek wordt dit ook wel omschreven als aandacht voor 
“het waarom” of “the why” (Sinek, 2012). Hierdoor gaan organisaties op zoek naar hun 
‘bedoeling’. Naast reflectie op de organisatie-identiteit, is er een tweede thema aan te 
merken dat in toenemende mate aandacht krijgt, namelijk de ontwikkeling van mensen 
en de menselijke maat, door De Valk (2010) in zijn proefschrift omschreven als Human 
Being Management. Er is ruim aandacht voor de ontwikkeling van menselijk potentieel en 
het creëren van (rand)voorwaarden om het menselijk potentieel beter tot uiting te laten 
komen. Een derde thema, welke in populair wetenschappelijke literatuur over zingeving 
in organisaties naar voren komt, is verbinding. Bijvoorbeeld tussen twee ogenschijnlijke 
tegenstellingen, zoals verbinding tussen leiden en dienen, ziel en zakelijkheid. Maar ook 
oog voor diversiteit, het creëren van een goede samenwerking en het werken aan de 
organisatie als gemeenschap, door Mintzberg (2009) ook wel communityship genoemd. 
Een gemeenschap, welke op haar beurt onderdeel vormt van de omgeving waarin zij 
wordt gesitueerd. Het is hier waar de aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hun intrede doen. 
Veel van deze populair wetenschappelijke publicaties – die lijken te wijzen op een nieuw 
maatschappelijk perspectief op werken, organiseren, leiden en besturen  –  zijn gebaseerd 
op persoonlijke visies en verhalen van mensen uit de praktijk van het zakenleven (Pronk, 
2007) en hebben tot doel anderen te inspireren – dan wel praktische handvaten te geven 
– om de ‘nieuwe’ visie op organiseren in de praktijk te brengen. Zingeving is daarin 
geen onbesproken onderwerp, zoals Lazeron en Galjee (2010) beschrijven in het boek 
‘Ik werk dus ik besta’. Zo benoemen zij bijvoorbeeld zeven kenmerken van zingeving in 
organisaties om het begrip hanteerbaar te maken. Zingeving in organisaties gaat volgens 
deze schrijvers over het hebben van richting en doel, een gevoel van verbondenheid 
(sense of belonging), het ervaren van uitdaging (flow), je door waarden gedreven 
weten en over zelfverwerkelijking, zelfaanvaarding en zelfoverstijging (dienstbaarheid). 
Zingeving definiëren zij overigens als: “zinvol werk is werk waarin je iets voor anderen 
kunt betekenen, onderdeel bent van een community en werk uitvoert dat in lijn is met je 
talenten en drijfveren.” 

Aandacht voor zin- en betekenisgeving: passend bij de postmodernistische 
context
Aan de toenemende aandacht voor zingeving, betekenisgeving en bezieling in de 
maatschappij en specifiek in organisaties liggen verschillende maatschappelijke ont- 
wikkelingen ten grondslag. Met name de opkomst van het postmodernisme is 
daarop van invloed geweest. Postmodernisme is een overkoepelend begrip voor een 
reeks uitgangspunten in het denken binnen de filosofie, literatuur en kunst, die in de 
jaren ’50 en ’60 haar intrede doet (Leezenberg en De Vries, 2003, p.199-224). In het 
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postmodernistische denken wordt radicaal getwijfeld aan ‘de waarheid’ welke vaak 
door zichzelf legitimerende systemen wordt geclaimd. Het postmodernisme gaat er 
nadrukkelijk vanuit dat menselijke kennis grenzen kent en is dan ook wantrouwig jegens 
alle grote, metafysische verhalen die waarheidsbevindingen claimen, zoals in religie, 
politiek, de wetenschap en in zekere mate ook binnen de kunst. 
Kenmerken van het postmodernisme kunnen het gemakkelijkst worden beschreven door 
deze af te zetten tegen de kenmerken van het modernisme, dat aan het postmodernisme 
voorafging. Waar in het modernisme de Rede hoogtij vierde en differentiatie, rational-
isering en individualisering de kernwoorden vormden, zet het postmodernisme zich 
nadrukkelijk af tegen rationeel en systemisch denken. De postmoderne samenleving 
en het postmoderne denken kenmerkt zich door ruimte voor complexiteit in een tijd 
die een chaotisch en onvoorspelbaar karakter heeft. Waar het modernisme gericht 
was op eenheid en eenduidigheid (want zij gaat uit van één geldende waarheid), viert 
het postmodernisme daarentegen het bestaan van diversiteit en is er ruimte voor 
irrationalisme boven rationalisme. Waar modernisme, via objectieve methoden werkt 
naar een algemeen geldende waarheid, stelt het postmodernisme dat kennis bestaat 
uit constructies, waarin meerdere waarheden kunnen bestaan en relativeert daarmee 
automatisch alle grote verhalen en systemen die tot dan toe in de maatschappij golden 
(Dekker en Stoffels, 2001; Ganzevoort, 2003; Dehler en Welsh, 2010). 
De moderne tijd heeft voor een langere periode een eenzijdige nadruk gelegd op 
rationaliteit wat zo haar positieve kanten heeft; door objectieve observatie is veel 
vooruitgang geboekt in kennis en wetenschap en is ook emancipatie (Bras en Bouwman, 
2001; p.19-21) mogelijk gemaakt. Maar een cultuur die eenzijdig is gericht op rationaliteit, 
kent ook een keerzijde. Sterke rationalisatie veroorzaakt een fragmentatie van het leven, 
waarin sprake is van een gebrek aan samenhang en diepgang. Winst, kennis en macht 
zijn in het rationele denken tot doel geworden en heeft tot gevolg gehad dat mensen 
zich zakelijk en functioneel tot elkaar zijn gaan verhouden. Een hernieuwde aandacht 
voor zingeving, betekenisgeving en spiritualiteit in de maatschappij karakteriseert 
Laeyendecker (in Bras en Bouwman, 2001; p.19-21) dan ook als een reactieverschijnsel, 
een tegenbeweging tegen de eenzijdige rationele cultuur uit het modernisme. Het is 
de postmodernistische maatschappij die volgens Laeyendecker roept om “heelheid”, 
integratie en zinverlenende oriëntatiekaders.

In de postmoderne maatschappij, waarin menselijke activiteit niet langer wordt be-
schouwd als deel van een groter geheel, dat door ethische en metafysische doelen 
wordt bepaald, is de waarde van de zogenoemde Grote Verhalen sterk gerelativeerd. 
De existentiële vragen (de vragen naar zin- en betekenisgeving) zijn echter wel degelijk 
gebleven (Ganzevoort, 2003). Het stellen van vragen om zin- en betekenis te kunnen 
geven, is eigen aan het mens-zijn. Hoewel de grote zingevingskaders en systemen ver-
dwenen zijn, blijven mensen behoefte houden aan reflectie op het eigen handelen en 
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het eigen leven. Waar voorheen overkoepelende kaders en systemen mensen van een 
consistente set aan waarden en gedragsregels voorzag, ontbreken deze kaders in de 
postmoderne maatschappij. Daarmee is de richting voor zingeving – de antwoorden 
op de waarom en waartoe vragen, de vragen naar de zin van het bestaan en naar een 
toekomstperspectief – minder duidelijk. In de postmoderne maatschappij is er meer 
ruimte (in de zin van tijd en materie) ontstaan om op dergelijke zinvragen te reflecteren 
(Ganzevoort, 2003; Ter Borg en Ter Borg, 2009; Stoker, 1993), alleen de antwoorden op 
die vragen liggen niet of nauwelijks meer vast. In de modern pluralistische samenleving 
(Vroom, 2003) moeten mensen zelf zoeken naar hoe zij rust en orde kunnen scheppen en 
betekenis kunnen aanbrengen in het leven. Dit kan worden gezien als risicofactor voor 
wankelende zingeving (Leijssen, 2004) of juist als mogelijke verrijking (Bras en Bouwman, 
2001). 

 
Ontwikkelingen in het denken over arbeid en organiseren: meer aandacht 
voor de leefwereld
Naast dat het postmoderne denken van invloed is geweest op het ontstaan van hernieuwde 
aandacht voor zin- en betekenisgeving in algemene zin, zijn er ook ontwikkelingen in 
het denken over menselijke arbeid en organiseren geweest die aandacht voor zin- en 
betekenisgeving in de context van werk en organisatie hebben gestimuleerd. Van meer 
oog voor de systeemkant van organisaties is er meer aandacht gekomen voor de mensen 
in de organisaties die het werk verrichten. Ik geef een korte schets van die ontwikkeling. 
Na de Industriële Revolutie (de beweging waarin een omschakeling plaatsvond van 
handmatige vervaardiging van producten naar een machinale vervaardiging) begin 
19de eeuw, waren het Scientific Management van Taylor en het bureaucratie denken 
van Weber de leidende filosofieën in het denken over organisaties en organiseren. 
Kleine ambachten en huiselijke nijverheid werden samengebracht en georganiseerd in 
fabrieken en de medewerker werd een middel tot productie. Functioneel denken en 
een focus op de beheersing van processen, taakregulatie, meetbaarheid en efficiëntie 
stonden in deze periode centraal. De Hawthorne experimenten brengen daar rond 
1930 verandering in en focussen de aandacht op motiverende werkfactoren. Dat leidt 
tot de intrede van de Human Relations benadering. Er komt binnen deze benadering 
weliswaar meer aandacht voor motiverende werkfactoren, maar ook in deze benadering 
is en bleef de medewerker een middel tot productie en winstverhoging. Wanneer 
later informatietechnologie wordt geïntegreerd binnen productieprocessen (Pine en 
Gillmore (1998) noemen dit de “service economy”, omdat de klant steeds centraler komt 
te staan) wordt er een steeds groter beroep gedaan op het cognitieve vermogen van 
medewerkers. Dehler en Welsh (2010) gebruiken hier ter illustratie de metafoor “from 
body to mind, hands to head”. In de periode die daarop volgt – de periode van de 
“experience economy” – wordt er een steeds groter beroep gedaan op flexibiliteit van 
medewerkers. In deze periode wordt het succes van een product of dienst steeds meer 
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bepaald door de ervaring van de klant. Daarmee wordt de relatie en interactie tussen 
klant en leverancier sterker van belang. Werken op projectbasis wordt in deze periode 
meer de standaard. Dat betekent het verdwijnen van het levenslange arbeidscontract 
en  een hoge mate van flexibiliteit die wordt gevraagd van werknemers. Het onderdeel 
vormen van een organisatie en het ontlenen van identiteit aan de organisatie worden, 
als gevolg van het verdwijnen van lange termijn relaties tussen werkgever en werknemer, 
minder belangrijk. Wat wel steeds meer van belang wordt, is het werk zelf; werk dat een 
bron van voldoening en zingeving is (Dehler en Welsh, 2010). Er komt in deze periode 
meer aandacht voor het ontwikkelen van medewerkers, en het geven van ruimte voor 
talent. Organisaties zijn ook steeds meer afhankelijk van dit talent en hebben er baat 
bij om talent aan te trekken en te behouden. Dit past bij een tijdgeest waarin het zelf – 
het vinden van het zelf, zelfontplooiing en persoonlijke groei – meer voorop is komen 
te staan. Dit zien we terug in de ontwikkelingen binnen human resource development, 
in het gedachtegoed van een leven lang leren (de lerende organisatie van Senge), 
competentiemanagement en competentiegericht opleiden (Maas, 2010; Waaijman, 
2010). Het is hier waar Dehler en Welsh (2010) zingeving als aandachtsgebied in de 
context van werk en organisaties identificeren.

Het denken over organisaties, organiseren en over medewerkers in organisaties lijkt, 
onder invloed van het postmodernisme en onder invloed van de ontwikkeling in het 
denken over arbeid en organiseren, zich te verschuiven naar een ander perspectief; 
een ander paradigma waarin de mens en zijn of haar leefwereld meer centraal komt 
te staan. In het belang van organisaties, maar ook in het belang van medewerkers 
zelf. In dit paradigma wordt meer aandacht gevestigd op het perspectief van de 
organisatie als leefwereld, zoals cultureel antropoloog Tennekes (1996) dat perspectief 
benoemt, in tegenstelling tot het functionele en systeemdenken dat in het Scientific 
Management gewoon was. In het perspectief van de organisatie als leefwereld worden 
organisaties beschouwd als een wereld op zich, waarin mensen (samen)werken, een 
product neerzetten en zichzelf ontwikkelen. Aan deze kant van de organisatie komen 
de primaire psychologische behoeften van mensen naar voren en worden zinvragen 
gesteld. Doordat er meer ruimte is voor het perspectief van de organisatie als leefwereld 
worden organisaties en medewerkers in de organisaties minder beschouwd vanuit het 
eenzijdige perspectief van de organisatie als systeemwereld (Tennekes, 1996), dat 
gericht is op beheersing, continuïteit en winstmaximalisatie ten einde de organisatie 
gezond te houden. Ook sociologen Burrel en Morgan (2008) maken onderscheid tussen 
verschillende perspectieven op organisaties. Zij omschrijven het functionele paradigma 
(p. 26): “In its overall approach it seeks to provide essentially rational explanations of 
social affairs. It is a perspective which is highly pragmatic in orientation, concerned to 
understand society in a way which generates knowledge which can be put to use. It 
is often problem-orientated in approach, concerned to provide practical solutions to 
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practical problems. It is usually firmly committed to a philosophy of social engineering 
as a basis of social change and emphasises the importance of understanding order, 
equilibrium and stability in society and the way in which it can be maintained.” En 
het interpretatieve paradigma, waarin de organisatie meer als sociaal construct wordt 
gezien (p. 28):”[It] is informed by a concern to understand the fundamental nature of the 
social world at the level of subjective experience. It seeks explanation within the realm of 
individual consciousness and subjectivity, within the frame of reference of the participant 
as opposed to the observer of action. […] It sees the social world as an emergent social 
process which is created by the individuals concerned.” De Jongh (2011) beschrijft in zijn 
theologisch proefschrift een verschuiving in organisaties van het functionele paradigma 
naar het interpretatieve paradigma, en stelt in zijn dissertatie de terechte vraag hoe 
vermeden kan worden dat aandacht voor zingeving en spiritualiteit in organisaties een 
nieuw instrument wordt in het belang van de organisatie als systeem.

 
Een maatschappelijk beroep op leiderschap
De toenemende aandacht voor zin- en betekenisgeving in de context van werk 
en organisatie lijkt binnen het maatschappelijk debat ook een beroep te doen op 
leiderschap. Er lijkt sprake te zijn van een ander perspectief op het besturen van en het 
leidinggeven in en aan organisaties. Aandacht voor zingeving in organisaties wordt in 
de populair (wetenschappelijke) literatuur vaak direct dan wel indirect geassocieerd met 
leiderschap. In toenemende mate wordt leiderschap in verband gebracht met begrippen 
als zingeving, bezieling, betekenisgeving, inspiratie en authenticiteit. Daarmee wordt 
een beroep gedaan op leiderschap om zingeving in de organisatiecontext (meer) vorm 
te geven. Dat lijkt overigens ingegeven door het falende leiderschap dat ten grondslag 
ligt aan de economische crisis dan wel het ontbreken van effectieve paradigma’s waar-
mee grote uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen worden benaderd. Het falende leider-
schap, dat mede als oorzaak van de economische crisis te boek staat, doet de vraag 
opkomen welk leiderschap er nodig is en of leiderschap dat eenzijdig is gericht op 
prestatie en resultaat, wel toereikend is voor de uitdagingen van deze tijd. De crisis heeft 
de aandacht gevestigd op ‘goed’ en gedegen leiderschap en bestuur, zoals ook aan de 
orde is gesteld in het televisieprogramma ‘Leiders gezocht’, dat de NTR in 2010 uitzond. 
Presentator Jeroen Smit1 gaat in dit programma op zoek naar de lessen die geleerd zijn 
uit falend leiderschap en naar leiderschap dat past bij de 21ste eeuw. In het programma 
wordt geïllustreerd dat goed leiderschap ruimte maakt voor diversiteit in besluitvorming 
(meer vrouwen aan de top), aandacht heeft voor reflectie, correctie, lange termijn 
denken, duurzaamheid en verbondenheid met een product (zoals in familiebedrijven), 

1  Jeroen Smit is bekend als auteur van De prooi (over de val van ABN-AMRO) en Het drama Ahold, 
waarin hij ijdelheid, hebzucht, hoogmoed en blinde trots beschrijft als ondeugden, welke ten 
grondslag liggen aan de economische crisis.
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verantwoordelijkheid neemt voor de organisatie als onderdeel van de maatschappij en 
de wereld en bovendien interactief is. Goede leiders en bestuurders zijn zich er volgens 
dit programma van bewust dat leidinggeven aan anderen pas mogelijk is wanneer 
leiding kan worden gegeven aan zichzelf. In deze aandacht voor leiderschap klinkt een 
roep om ander leiderschap waarin duurzaamheid, waarden, zingeving, het welzijn van 
mensen en zorg voor de leefomgeving centraal worden gesteld. Zoals Ganzevoort 
omschrijft: “systemen van beheersing en controle maken plaats voor sturing door middel 
van waarden” (Ganzevoort, 2003). Er klinkt een roep naar vormen van leiderschap, 
die betekenisvol en inspirerend zijn; de vraag naar geloofwaardig leiderschap neemt 
nadrukkelijk toe (Van Saane, 2012). 

 
Deze maatschappelijke bewegingen betekenen ook mogelijkheden om zin- en be-
tekenisgeving als ‘producten’ aan te bieden; er is een groot aanbod te vinden aan 
cursussen en trainingen voor leiders en managers welke inspelen op deze thematiek, 
waarbij het er soms op lijkt dat zingeving in organisaties tot een nieuw marketinginstrument 
is geworden. Deze trainingen en workshops helpen leidinggevenden om aandacht voor 
macht, hiërarchie, status en prestatie om te zetten naar aandacht voor waarden, identiteit, 
bewustwording, zingeving en het centraal stellen van de groei en ontwikkeling van 
mensen. Bij leidinggevenden worden de verantwoordelijkheid en ook de mogelijkheden 
neergelegd om medewerkers daartoe te inspireren, verdieping te bieden en groei in 
zinvol werk te faciliteren. Veel populaire literatuur dient tot inspiratie, maar echt grijpbaar 
wordt de thematiek zingeving in organisaties niet, zoals ook de volgende omschrijving 
illustreert: “De één noemt het business spiritualiteit, de ander Servant-Leadership. Weer 
anderen spreken over human resourcesmanagement, schitterend ondernemen, Rijnlands 
organiseren, duurzaam ondernemen, slow management of zen. Er zijn ook mensen die er 
helemaal geen naam aan geven en gewoon van binnenuit handelen op intuïtie. De naam 
en benadering verschillen, maar in de kern hebben ze het allemaal over hetzelfde: het 
runnen van een onderneming met oog voor markt en mensen. Het gaat om zakendoen 
met hoofd en hart en met een visie die verder reikt dan de kwartaalcijfers” (Pronk, 2007).2  
Hoewel vaak wordt gesproken over nieuw leiderschap in organisaties, kan het gebruik 
van de term ‘nieuw’ ter discussie gesteld worden. De vraag is wat er zo nieuw is aan 
deze wijze van kijken naar medewerkers, organisaties en leiderschap. Er is eerder sprake 
van een hernieuwde manier van kijken; immers vele oriëntaties maken gebruik van 
bronnen die al eeuwenoud zijn. Daardoor kan er wellicht beter worden gesproken over 
een hernieuwd perspectief op organisaties en op het leidinggeven aan organisaties. 
Het is vaak eeuwenoud gedachtengoed over leiderschap welke worden vertaald naar 
meer hedendaagse en praktische toepassingen voor de huidige leiderschapspraktijk. 

2  Journaliste Pronk (2007) voerde gesprekken met mensen die actief zijn op het gebied van business 
en spiritualiteit, en van zingeving en werk een combinatie maken.
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Kenmerkende voorbeelden daarvan zijn onder andere Benedictijns leiderschap, waar-
over veel is geschreven door onder meer Anselm Grün (2008) en Wil Derkse (2003; 2007). 
Of aandacht voor moreel leiderschap (Den Bakker, 2006) dat gebaseerd is op de Tien 
Geboden. Maar ook andere tradities, waaronder niet westerse tradities worden als bron 
van inspiratie gebruikt voor een hernieuwd perspectief op leiderschap, onder meer 
vanuit het boeddhisme; zoals zen, compassie en mindfulness (Hylkema, 2002; Dalai Lama 
en Muyzenberg, 2008) of vanuit Afrikaans georiënteerd denken, onder meer ubuntu.

Samengevat: zingeving als organisatievraagstuk
Organisaties en werk lijken de nieuwe domeinen te zijn waar mensen zingeving zoeken 
en vinden nadat in de seculiere samenleving onderwerpen als zin- en betekenisgeving, 
levensbeschouwing, religie en spiritualiteit, zijn teruggedrongen naar het privédomein. 
Organisaties zien zich dus steeds meer geconfronteerd met de vraag hoe zij ruimte 
kunnen creëren om zingeving en betekenisgeving in de context van de organisatie een 
plek te geven. Veel organisaties geven betekenisgeving en welzijn van medewerkers 
een plek in de organisatiemissie en -visie, en zoeken naar manieren om ruimte voor 
zingeving te incorporeren en concreet vorm te geven. Zingeving is, naast dat het een 
individueel vraagstuk is, dus ook te meer een maatschappelijk vraagstuk geworden 
dat haar weerslag vindt in de context van werk en organisatie. Zingeving lijkt dan ook 
een actueel organisatievraagstuk te zijn, maar volledig grijpbaar wordt de thematiek 
(nog) niet. De beantwoording van het vraagstuk ‘zingeving in werk en organisatie’ 
wordt met name in de populaire (wetenschappelijke) literatuur in verband gebracht 
met het initiërend vermogen van leiderschap. Maar hoe kun je vanuit leiderschap vorm 
geven aan dat vraagstuk, wanneer niet helder is wat de thematiek ‘zingeving in werk en 
organisatie’  precies omvat? 

1.3 Zingeving in werk en organisatie: het wetenschappelijk 
debat
In de voorgaande paragraaf heb ik laten zien dat zingeving in werk en organisatie 
een actueel vraagstuk is binnen het maatschappelijk debat en binnen de context van 
organisaties. Maar hoe wordt vanuit het wetenschappelijk debat naar dit vraagstuk 
gekeken? Daar ga ik in deze paragraaf nader op in.

 
Het postmodernisme heeft niet alleen invloed gehad op het maatschappelijk denken, 
ze heeft ook haar invloed gehad op het wetenschappelijk denken. Ook binnen de 
wetenschap heeft zich langzaamaan de erkenning voorgedaan dat het paradigma, waarin 
de Rede en de maakbaarheid van het leven de boventoon voerden, het denken en dus 
de voortgang in kennis kan belemmeren. Daardoor is ook binnen het wetenschappelijk 
paradigma ruimte gekomen voor een nieuw perspectief op vraagstukken. In deze nieuw 
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ontstane ruimte gaat men op zoek naar andere perspectieven waarmee de uitdagingen 
van de 21ste eeuw kunnen worden benaderd. In het wetenschappelijk denken lijkt daardoor 
ook een verschuiving gaande; van monodisciplinair naar integraal en interdisciplinair 
denken (Giacalone en Jurkiewicz, 2010). Het is hier waar aandacht voor zingeving ont-
staat, in de samenleving en in organisaties zoals in de vorige paragraaf beschreven, 
alsook in wetenschappelijke disciplines welke zich van origine niet bezighouden met 
het onderzoeken van onderwerpen als zin- en betekenisgeving. Daar zien we dat zin- 
en betekenisgeving niet uitsluitend een onderzoeksonderwerp is, binnen de disciplines 
die zich traditioneel bezighouden met zingeving (zoals de theologie en filosofie), maar 
ook een te onderzoeken vraagstuk wordt binnen disciplines als bestuurskunde en 
organisatiewetenschappen. Maar die beweging verloopt niet zonder enige mate van 
scepsis. 

Wetenschappelijke scepsis
Het belang van aandacht voor zingeving in organisaties is een reeds beschreven onder- 
werp in zowel de wetenschappelijke literatuur als in managementboeken. Maar zowel 
binnen de wetenschappelijke literatuur alsook in de professionele context is het 
thema of fenomeen nog niet volledig geaccepteerd. Wetenschappelijk onderzoek 
naar het fenomeen zin- en betekenisgeving en spiritualiteit in organisaties en haar 
relatie tot leiderschap staat nog in de kinderschoenen. Daarvoor zijn meerdere oor-
zaken aan te wijzen. Giacalone en Jurkiewicz (2010) identificeren vier oorzaken: (1) 
het ontbreken van een geaccepteerde definitie, (2) het niet beschikbaar zijn van 
adequate meetinstrumenten, (3) de beperkte ontwikkeling van theorie op dit terrein, 
en (4) de weerstand die ontstaat tegen het fenomeen, omdat gebruikte begrippen, 
zoals spiritualiteit, worden geassocieerd met religie, wat in de context van (seculiere) 
organisaties niet passend is. 

Eén van de redenen waarom het fenomeen zingeving in werk en organisatie met scepsis 
wordt bekeken is dus het gebrek aan een goede omschrijving dan wel definitie van wat 
er onder zingeving in de organisatiepraktijk kan worden verstaan. Dat komt doordat 
dezelfde thematiek met verschillende begrippen wordt aangeduid, wat wetenschappelijk 
onderzoek niet vergemakkelijkt. Gebruikte termen die we in de literatuur tegenkomen 
zijn sensemaking (in lijn met het werk van Weick) of sense of purpose, dat de lading van 
het Nederlandse woord zingeving of betekenisgeving echter niet dekt. Maar zingeving in 
organisaties wordt in de literatuur ook aangeduid met termen als business spiritualiteit, 
organisatiespiritualiteit of werkplekspiritualiteit (Neal, 2005). Het bestaan van maar 
liefst 70 verschillende definities van het begrip workplace spirituality maakt het lastig 
te duiden waar het precies om gaat (Markow en Klanke, 2005). Ook Ashmos en Duchon 
(2000) constateren in de wetenschappelijke literatuur enige ambiguïteit ten opzichte 
van de definiëring, betekenis en wijze waarop een en ander wetenschappelijk wordt 



InleIdIng: ZIngevIng als organIsatIevraagstuk 19

5

gestaafd. In bestaand onderzoek wordt daarom veel nadruk gelegd op omschrijving en 

definiëring van het concept. Wanneer het niet lukt om aan te geven wat het concept 

zingeving in organisaties is, wordt in ieder geval omschreven wat het niet is. Het concept 

zingeving of spiritualiteit in organisaties kan daardoor worden omschreven als abstract of 

vaag en onduidelijk. Onduidelijkheid in de beschrijving en definiëring van een fenomeen 

leidt er vervolgens toe dat er weinig adequate meetinstrumenten worden ontwikkeld 

en theorievorming achterblijft. Met als gevolg dat concepten als werkplekspiritualiteit 

worden beschouwd als een gekunsteld begrip en bovendien niet geworteld in een traditie 

(Gibbons, 2000). Daarbij stuit gebruik van bepaalde terminologie, zoals spiritualiteit, 

in de context van werk en organisatie op weerstand, omdat spiritualiteit al snel wordt 

geassocieerd met religie. Ondanks dat onderzoek uitwijst dat spiritualiteit in organisaties 

eerder te maken heeft met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en daardoor juist 

wordt losgekoppeld van religie (Mitroff en Denton, 1999). In de literatuur wordt ook nog 

gewezen op een ander punt dat scepsis versterkt ten aanzien van zingeving in de context 

van werk en organisatie: Het risico dat het thema zingeving of spiritualiteit in organisaties 

wordt ingezet als managementtool of truc (Ter Borg en Ter Borg, 2009; Karakas, 2010; De 

Jongh, 2011) en het daardoor wellicht niet tot haar recht komt zoals bedoeld.

Het concept zingeving in werk en organisatie kan vanuit wetenschappelijk perspectief 

dus worden omschreven als abstract. Er is bovendien nog weinig empirisch onderzoeks-

materiaal beschikbaar (Milliman, Czaplewski en Ferguson, 2003), waarin wordt gepro-

beerd om de thematiek systematisch te doorgronden op basis van empirische data. 

Onderzoek op dit terrein wordt daarom regelmatig bekritiseerd als atheoretisch en 

ongegrond (Pargament, 1999). Daar staat tegenover dat het onderwerp zingeving in de 

dagelijkse praktijk van organisaties wel degelijk een onderwerp van aandacht is. Er gaan 

daarom geluiden op om het concept zingeving in de context van werk en organisatie 

door (empirisch) onderzoek beter te omschrijven, te exploreren en te definiëren.

De meeste studies op dit gebied worden vanuit psychologisch of bestuurskundig 

perspectief uitgevoerd. Mijns inziens kan een studie vanuit een ander wetenschappelijke 

discipline, zoals de geestelijke zorg bijvoorbeeld, een ander licht laten schijnen op het 

fenomeen zingeving in de context van werk en organisatie en daarmee bijdragen aan 

het verder omschrijven en exploreren van het fenomeen. Dat is ook wat ik in deze studie 

beoog te doen, al is het voor de discipline van de geestelijke zorg niet gebruikelijk om 

zingeving te onderzoeken in de context van werk en leiderschap binnen een seculiere 

organisatie. Onderzoek vanuit de discipline van geestelijke zorg is, in tegenstelling tot 

onderzoek vanuit de bestuurskunde of organisatiewetenschappen, niet direct gericht op 

het in beeld brengen van effecten en resultaten. Vanuit het perspectief van geestelijke 

zorg wordt directe instrumentalisering van het fenomeen voorkomen. Ik ben van mening 

dat juist die benadering nieuwe inzichten naar voren kan brengen. Met die bijdrage kan 

wellicht worden gekomen tot een integratie met bestaande inzichten die zijn vergaard 
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vanuit psychologisch en bestuurskundig perspectief, wat tezamen leidt tot meer inzicht 

in dit maatschappelijk actuele vraagstuk.  

De eerste ambitie in dit onderzoek
Deze uiteenzetting leidt tot een eerste ambitie in dit onderzoek: het beter beschrijven, 

definiëren en verfijnen van het concept zingeving in organisaties, op basis van empirisch 

materiaal, waardoor meer inzicht kan worden gegenereerd in wat zingeving in de 

context van werk en organisatie is en hoe zij vorm krijgt. Het expliciteren en exploreren 

van empirisch materiaal, als het ware het optekenen van een discours, komt zowel de 

professionele praktijk ten goede alsook de wetenschappelijke kennis. Want zonder 

inzicht in dat discours is het niet mogelijk om zingeving in de organisatiepraktijk vorm te 

geven dan wel het fenomeen verder te exploreren en te onderzoeken.

Verankerd in onderzoek naar leiderschap
Maar er is nog een ander interessant fenomeen dat zich leent voor explorerend onderzoek 

en wat mijns inziens niet los kan worden gekoppeld van bovenstaande onderzoeksambitie. 

Aandacht voor zin- en betekenisgeving in de context van werk en organisatie lijkt zich aan 

wetenschappelijke zijde van het vraagstuk, naast onderzoek naar zingeving en workplace 
spirituality, vooral te verankeren in onderzoek naar leiderschap en leiderschapsstijlen, 

binnen de meer recentere leiderschapstheorie. Het zijn deze leiderschapsstijlen die meer 

aandacht voor (aspecten van) zin- en betekenisgeving lijken in te bedden en leiderschap 

en zingeving in de context van werk en organisatie daarmee beschouwen als verbonden 

fenomenen en/of vraagstukken. Vanaf 2000 is binnen organisaties steeds meer her- en 

erkenning, dat aandacht voor zingeving, betekenisgeving en bezieling een wezenlijke 

bijdrage levert aan de kracht van medewerkers en daarmee aan de kracht van organisaties; 

het zijn namelijk de medewerkers, die samen de organisatie vormen. Met de focus op 

(aandacht voor) zingeving en zingevingsvraagstukken in de organisatie verandert de rol 

van bestuurders en leidinggevenden. Zij zijn niet langer degenen die alleen het werk en 

processen in organisaties aansturen, maar zij dragen ook zorg voor het welbevinden van 

medewerkers binnen de organisatie. Dat is ook wat we terug vinden in recent onder- 

zoek naar leiderschap en de (nieuw) ontstane leiderschapsstijlen en theorieën. Onder 

de paraplutermen post-charismatisch en post-transformationeel leiderschap (Storey, 

2011), doen vanaf 2000 theorieën over bijvoorbeeld spiritueel-, authentiek- en dienend 

leiderschap hun intrede (o.a. Fry, 2003; Avolio en Gardner, 2005; Greenleaf, 1970; Spears, 

1995). In deze leiderschapsstijlen, waarover het aantal wetenschappelijke artikelen 

behoorlijk toeneemt (met name over dienend-leiderschap), is in ruime mate aandacht 

voor (aspecten) van zingeving. Een belangrijke vraag die gepaard gaat met de introductie 

van het fenomeen zingeving in de context van werk en organisatie en de vermeende 

koppeling die gemaakt wordt met leiderschap, is wat dat doet met of vraagt van 

leiderschapsontwikkeling (Benefiel, 2009).
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Een tweede onderzoeksambitie
Daarmee ontstaat een tweede ambitie in dit onderzoek. Als we weten wat zingeving 
is in de context van werk en organisatie, is het mogelijk om op basis van dat inzicht 
te begrijpen hoe door leiderschap een bijdrage aan de ervaring van zingeving in 
werk en organisatie kan worden geleverd. En ook wat dat vraagt van leiderschap en 
leiderschapsontwikkeling.  

Om deze onderzoeksambities te kunnen realiseren is er in deze studie een object nodig; 
een organisatie waarin beide fenomenen zingeving en leiderschap onderwerp van 
aandacht zijn en waaruit empirisch materiaal kan worden verkregen; een organisatie welke 
kan dienen als onderzoekscasus die zich leent voor het doen van exploratief onderzoek. 
Deze casus heb ik gevonden in de Koninklijke Marechaussee, een politieorganisatie met 
een militaire status. Waarom de Koninklijke Marchaussee voor dit onderzoek een goede 
onderzoekscasus is, beschrijf ik in de volgende paragraaf.

1.4 Onderzoekscasus: De Koninklijke Marechaussee
De Koninklijke Marechaussee is een politiekorps, met militaire status, dat waakt over de 
veiligheid van de Nederlandse Staat (overheden van het Koninkrijk der Nederlanden en 
het land Nederland). Als één van de vier krijgsmachtonderdelen, maakt de Marechaussee, 
naast de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, 
deel uit van het Ministerie van Defensie. Het werk van de Marechaussee bestaat uit 
een gevarieerd takenpakket, zoals de militaire politietaak, de grenspolitietaak, bewaken 
en beveiligen, het leveren van bijstand aan openbare orde en veiligheid, opsporing, 
politiewerk in het Caribisch gebied van Nederland en het uitvoeren van politiemissies 
en ceremoniële taken. De taken van de Koninklijke Marechaussee staan opgenomen in 
artikel 4 van de Politiewet 2012 en in artikel 5 van de Veiligheidswet BES (zie daarvoor 
bijlage 1). 

In een aantal van haar taken is de Koninklijke Marechaussee een publiekelijk zichtbare 
organisatie. Bijvoorbeeld bij het in- en uitreizen van Nederland, wanneer reizigers in 
aanraking komen met de Marechaussee in het kader van de grensbewakings- en toe-
zichtstaak, op zowel de lucht- en zeehavens als in treinen en op de wegen. Ook de 
ceremoniële ontvangst van bijvoorbeeld buitenlandse staatshoofden in Nederland is 
een zichtbare taak. Dit zichtbare werk is slechts een klein deel van alle taken die de 
Marechaussee in haar takenpakket heeft. Andere taken zijn minder zichtbaar en worden 
zelfs zoveel mogelijk onzichtbaar uitgevoerd. Er zijn ook taken van de Koninklijke 
Marechaussee die door de toenemende onrust en onveiligheid in de wereld meer 
zichtbaar worden dan ooit. Bijvoorbeeld de bewakings- en beveiligingstaken die de 
Koninklijke Marechaussee uitvoert naar aanleiding van meerdere terroristische aan-
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slagen in Europa. Of de verhoogde inzet aan de Nederlandse grenzen als gevolg van 

toenemende migratiestromen richting Nederland. Wat het werk van de Koninklijke 

Marechaussee in het bijzonder kenmerkt is het robuuste en militaire karakter van de 

werkzaamheden die zichtbaar en te midden van de samenleving, het publieke domein, 

worden uitgevoerd. De Koninklijke Marechaussee telt ruim 6500 formatieplaatsen3 ver-

deeld over een strategische staf en tactische en operationele eenheden. In hoofdstuk zal 

ik nader ingaan op de Koninklijke Marechaussee als organisatie.4 

Binnen Defensie is leiderschap ‘core business’ (Van Gils, 2011; Dalenberg en Vogelaar, 

2012; Dalenberg, Folkerts en Bijlsma, 2014) en zingeving is daarin geen onbekend begrip. 

Zo wordt zingeving in verband gebracht met mentale veerkracht en welbevinden van 

militairen.5 Ook in het organisatiebeleid van de Koninklijke Marechaussee zelf vormen 

leiderschap en zingeving onderwerpen van aandacht.6 In de organisatie zijn de afgelopen 

jaren diverse onderzoeken naar cultuur en leiderschap verricht (door onafhankelijke 

commissies; de Commissie Staal, 2005 en de Commissie Vliegenthart, 2009) die aandacht 

adresseren voor het thema zingeving. De onderzoekscommissies verbinden aandacht 

voor zingeving min of meer direct aan de visie op en het leiderschap in de organisatie 

en brengen zingeving in verband met leiderschapsontwikkeling. Het thema zingeving 

lijkt in de genoemde onderzoeken samen te hangen met kwantitatieve aspecten zoals 

werkdruk, het werkklimaat, maar zingeving wordt in deze onderzoeken ook geassocieerd 

met begrippen als nut, resultaten en effecten. 

Op basis van de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit deze onderzoeken heeft 
de Koninklijke Marechaussee de afgelopen jaren zowel aan de beleidskant als in de 
praktijk met betrekking tot het ontwikkelen en opleiden van haar leidinggevenden 
een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, waarin zingeving onderwerp van aandacht 
was. Zo hebben er diverse leiderschapstrajecten plaatsgevonden (waaronder Dienend-
Leiderschap), waarin een duidelijke koppeling wordt gemaakt tussen leiderschap 
en zingeving. En zijn er ook diverse modules waarin aandacht is voor persoonlijke 
ontwikkeling en zelfleiderschap verankerd in opleidingen voor leidinggevenden in 
verschillende lagen van de organisatie. 

3 Peildatum: juni 2016.
4 Het is hier op zijn plaats om te vermelden dat de onderzoeker op het moment dat het onder-
zoek van start ging en in de periode dat de data zijn verzameld geen arbeidsrelatie had met 
Defensie/de Koninklijke Marechaussee. Na de periode van dataverzameling is de onderzoeker 
in verschillende burgerfuncties werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee. In het kader van 
transparantie wordt daar in hoofdstuk 4 van dit boek een toelichting op gegeven.
5 TNO Rapport 2012-R10246. Psychosociale Determinanten van Mentale Veerkracht in de 
Krijgsmacht; in opdracht van het Ministerie van Defensie.
6 Beleidsplan Koninklijke Marechaussee 2010 (Koninklijke Marechaussee, 2005); Rapport Integriteit 
en Cultuur, Commissie Staal, 2005; Rapport ‘Doorpakken richting 2010’, Commissie Vliegenthart, 
2009.
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Tegelijkertijd ontbreekt het echter nog aan een nadere, kwalitatieve duiding van het 
thema zingeving en inzicht in het verband met leiderschap. Een meer verdiepend inzicht 
over wat zingeving is in de context van werk en organisatie, en hoe het thema zingeving 
is verbonden met leiderschap kan de verdere vormgeving van het thema zingeving in de 
organisatie behulpzaam zijn. Dat maakt de Koninklijke Marechaussee voor dit onderzoek 
tot een interessante onderzoekscasus; een weloverwogen object dat zich leent voor 
explorerend onderzoek. Doordat in de Koninklijke Marechaussee expliciet verbinding 
wordt gezocht tussen zingeving en leiderschap kan juist deze casus voor dit onderzoek 
zeer relevante informatie opleveren. Bovendien laat onderzoek in een organisatie als 
de Koninklijke Marechaussee, welke door velen beschouwd zal worden als een ‘harde’ 
organisatie, vanwege haar militaire achtergrond en de aard van haar werkzaamheden, 
zien dat aandacht voor zingeving ook of misschien juist in dit type organisatie zeer 
relevant kan zijn. Dit kan enige weerstand en scepsis ten aanzien van aandacht voor 
zingeving in de context van werk en organisatie in zowel het professionele domein als in 
het wetenschappelijke domein wegnemen.

1.5 Vraagstelling, doelstelling en relevantie
Aan de hand van bovenstaande uiteenzetting ben ik tot de volgende centrale vraag 
voor dit onderzoek gekomen:

Hoe kan leiderschap in organisaties, zoals de Koninklijke Marechaussee, 
zingeving aan de orde stellen?

Deze centrale vraag is exploratief van aard. Aan de hand van deze vraag wordt in dit 
onderzoek immers uitgezocht en geëxploreerd wat zingeving is in de context van 
werk en organisatie. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat zingeving in werk vraagt van 
leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Maar deze vraag  kan ook worden opgevat als 
beleidsmatige vraag; hoe kan het?  Beantwoording van de vraag leidt niet alleen tot een 
beschrijving, maar ook tot een framework voor het inbedden van zin- en betekenisgeving 
in organisaties en in de leiderschapspraktijk.

Doelstelling
Aan de hand van empirisch materiaal, bestaande uit 56 kwalitatieve interviews, met 
leidinggevenden op operationeel, tactisch en strategisch niveau, ondersteund door 
documentanalyse, participatie en observatie, ontrafel ik in dit onderzoek aan de hand 
van de casus Koninklijke Marechaussee, hoe zingeving in organisaties, in de beleving 
van leidinggevende medewerkers, bij de Koninklijke Marechaussee tot stand komt. 
Vervolgens verleg ik de focus naar leiderschap en laat ik zien hoe, door het geven van 
leiding, zingeving in organisaties vorm kan worden gegeven en laat ik zien dat dit niet 
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los staat van aandacht voor zingeving in leiderschapsontwikkeling.
Met het framework dat uit dit onderzoek is ontstaan en dat ik presenteer in hoofdstuk 
7, geef ik een discours weer van het fenomeen zingeving in organisaties en laat ik het 
verband zien met leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Met dit onderzoek beoog ik 
aan de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk debat een bijdrage te leveren 
door:

–   Het actuele maatschappelijk vraagstuk of fenomeen zingeving in de context van 
werk en organisatie aan de hand van systematische analyse van empirische data te 
exploreren en daar als het ware een discours voor op te tekenen. Daarmee probeer 
ik een deel van de conceptuele verwarring en onduidelijkheid op te lossen;

–   Inzichtelijk te maken wat zingeving in de organisatiecontext vraagt van en betekent 
voor leiderschap en leiderschapsontwikkeling; 

–    Dat te doen vanuit een andere theoretische insteek dan de meeste studies op dit 
terrein, te weten het perspectief van de geestelijke zorg, om daarmee aanvullende 
inzichten te brengen ten aanzien van bestaande studies die veelal worden 
uitgevoerd vanuit bestuurskundig of psychologisch perspectief.

Het onderzoek genereert zicht op en inzicht in hoe het thema zingeving in de or-
ganisatiecontext kan worden geconceptualiseerd en ook over hoe zingevingsvraag-
stukken binnen organisaties kunnen worden benaderd en begeleid (onder meer door 
leidinggevenden). 
Het is in dit onderzoek niet mijn bedoeling om het functioneren van de Koninklijke 
Marechaussee te evalueren of te beoordelen. Dat betekent dat ik in dit onderzoek ook 
geen waardeoordeel zal geven over de Koninklijke Marechaussee als organisatie, over 
het leiderschap in deze organisatie of over de mate waarin de ervaring van zingeving 
wel of niet aanwezig is. De organisatie staat in dit onderzoek uitsluitend centraal als 
weloverwogen object dat zich leent voor explorerend onderzoek.

Relevantie
Dit onderzoek is relevant voor verschillende doelgroepen. In de eerste plaats is het 
relevant voor academici. Het onderzoek voegt een ander perspectief en conceptueel 
raamwerk toe aan studies naar zin- en betekenisgeving in werk- en organisatiecontext. 
Daarnaast stelt dit onderzoek leidinggevenden, (beleids)adviseurs en medewerkers 
(binnen de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder) beter in staat te begrijpen wat 
zingeving in organisaties is en hoe haar relatie is met leiderschap. Dat draagt bij aan 
een houvast in het zoeken naar manieren om zingeving door leiderschap vorm te geven 
en aan inzicht voor inpasbaarheid binnen de leiderschapspraktijk. Het onderzoek is 
daarmee ook relevant voor disciplines en functionarissen welke zich bezighouden met 
leiderschapsontwikkeling, zoals docenten en trainers.
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1.6 Positionering van het onderzoek
De geformuleerde onderzoeksambities en doelstelling zoals ik die in de vorige paragraaf 
heb beschreven, hebben een aantal initiële keuzes in dit onderzoek tot gevolg gehad. 
Deze keuzes zijn van invloed op de positionering van dit onderzoek. Ik zal de keuzes 
die ik heb gemaakt en de consequenties die deze keuzes hebben nu nader toelichten. 

 Kwalitatieve benadering van het onderzoeksvraagstuk
Zowel de ambitie om een discours tot stand te brengen van het fenomeen zingeving 
in de context van werk en organisatie, als het perspectief (geestelijke zorg) van 
waaruit het vraagstuk wordt benaderd, alsook de keuze voor een organisatie als 
onderzoekscasus, impliceren een kwalitatief onderzoek, waarin het verhalende en 
empirische perspectief van respondenten voorop staat. Deze keuze betekent dat 
ik in dit onderzoek het illustreren en exploreren van de empirie verkies boven 
een zuiver theoretische benadering. Daarmee beoog ik bestaande theoretische 
perspectieven te verrijken. Dit kwalitatieve perspectief betekent ook dat ik er in dit 
onderzoek niet op uit ben om het fenomeen zingeving dusdanig te expliciteren dat 
het direct geoperationaliseerd kan worden. Het verkrijgen van inzicht in hoe het 
fenomeen zich in de empirische werkelijkheid voordoet staat dus meer centraal dan 
het operationaliseren van zingeving in de dagelijkse (leiderschaps)praktijk. 

Zingeving 
De weerstand die het begrip spiritualiteit in relatie tot werk en organisatie op-
roept, is de belangrijkste reden waarom ik er in dit onderzoek voor kies om het be- 
grip zingeving te hanteren. Deze keuze impliceert ook dat een theologisch 
perspectief niet zal worden gehanteerd in deze studie, ook omdat bij de be-
studering van zingeving in de context van werk en leiderschap in een seculiere 
organisatie verbinding met een specifieke denominatie niet nodig en wenselijk is. 
 

In voorliggend onderzoek neemt het begrip zingeving7 dus een essentiële plek in. 
Zingeving is een onderwerp dat niet voorbehouden is aan een specifieke weten-
schappelijke discipline (Rosso, Dekas en Wrzesniewski, 2010). Traditioneel is zingeving 
een aandachtsgebied van de geesteswetenschappen; religie en filosofie. Sinds de 
21ste eeuw houdt ook de psychologie zich met zingeving bezig, omdat zingeving een 

7 In de (wetenschappelijke) literatuur worden de termen zingeving, betekenisgeving en spiritualiteit 
(werkplekspiritualiteit, organisatiespiritualiteit en business spiritualiteit ) veelvuldig voor en door 
elkaar gebruikt (wat ik in hoofdstuk 2 van deze dissertatie nader zal toelichten). Dat leidt tot 
onduidelijkheid. Zingeving en spiritualiteit hebben raakvlakken, dat duid ik in hoofdstuk 2 nader. 
Spiritualiteit wordt echter vaak geassocieerd met religie, wat in de context van werk en organisaties 
niet toepasselijk is. Ook om die reden wordt in dit onderzoek de term zingeving gehanteerd.

à 

à 
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belangrijke rol speelt in de psychische gezondheid. Een gebrek aan zingeving kan 
immers leiden tot ernstige psychische problematiek. Binnen de wetenschappelijke 
disciplines, die zich richten op het fenomeen zingeving, zijn verschillende soorten 
vragen aan de orde. Daar waar de filosofie en religie zich wijden aan beschouwingen 
over het moreel wenselijke en de zin van het bestaan, is binnen de psychologie 
niet de vraag aan de orde of het leven zin heeft, maar de vraag hoe mensen het 
dagelijkse leven de moeite waard vinden en onder welke condities zinvermindering 
al dan niet optreedt (Leijssen, 2004). Naast dat zingeving onderwerp van aandacht 
is binnen de geesteswetenschappen en psychologie is zingeving een opkomend 
aandachtsgebied binnen de organisatiewetenschappen, bestuurskunde en organi-
satiepsychologie. Daar doet zich de vraag voor hoe aandacht voor zingeving kan 
worden ingebed in organisaties en binnen leiderschapsontwikkeling. In een breed 
veld van organisatie- en individuele psychologie is erkend dat aandacht voor vragen 
rondom doel, betekenis en waarden van belang is, niet alleen in relatie tot kwaliteit 
van theorievorming en de organisatiepraktijk, maar ook in relatie tot het verhogen 
van welbevinden van medewerkers (Lips-Wiersma, 2001; Wong, 2012). 
Aandacht voor zingeving is dus niet voorbehouden aan een specifieke discipline 
of onderzoekstraditie. Maar onderzoek naar zingeving wordt wel vaak vanuit het 
perspectief van een specifieke wetenschappelijke discipline verricht. Doorgaans 
wordt zingeving vanuit het perspectief van de geestelijke zorg bestudeerd als 
zorgvraagstuk. Veel onderzoek naar zingeving vanuit de geestelijke zorg vindt 
plaats vanuit methodologisch perspectief of het perspectief van zorgverlening en 
is geneigd zich te richten op de pathologische zijde van het spectrum: dan staat de 
vraag centraal wat er gebeurt als er sprake is van verlies van zin- en betekenisgeving 
en welke interventies dan kunnen worden ingezet. Onderzoek aan deze kant van het 
spectrum, een terrein waarop veel wetenschappelijk onderzoek is verricht, heeft vooral 
als scope het ontwikkelen van interventiestrategieën (Park, 2010). Binnen de context 
van werk en leiderschap in een seculiere organisatie is het zorgperspectief minder 
relevant. Als gevolg van de keuze om zingeving in de context van werk en organisaties 
te bestuderen, benader ik zingeving in deze studie dan ook niet als zorgvraagstuk 
of als zorgpraktijk zoals binnen de geestelijke zorg veelal gebruikelijk is.8 Ik zal daar 
wel aan refereren, onder meer door geestelijk verzorgers (die onderdeel uitmaken 
van de onderzoekscasus) te betrekken in deze studie in mijn voorbereiding op het 

8 In het werk van J.C. Smit (2015) wordt geestelijke zorg benaderd als zorgprofessie (zingevings-
zorg) welke een bijdrage levert aan het welzijn van mensen; weliswaar met een specifieke bijdrage 
in het waarover en de wijze waarop. De discipline van de geestelijke zorg onderscheidt zich 
daarmee van andere zorgdisciplines (zoals maatschappelijk werk en psychologische zorg). In het 
onderzoek van Smit wordt een basismethodiek voor geestelijke zorg geformuleerd. Zingeving 
staat in het vak van geestelijke zorg centraal vanuit een zorgperspectief. Dit zorgperspectief is in 
deze studie echter niet aan de orde. 
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onderzoek onder leidinggevenden van de Koninklijke Marechaussee. De weergave 
van deze voorbereidende studie vindt de lezer tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 
terug als intermezzo. Omdat ik deze studie niet uitvoer vanuit het perspectief van 
geestelijke zorgverlening sluit ik met mijn onderzoek niet aan op deze benadering 
van zingeving. Ik zou willen stellen dat voorliggend onderzoek zich dan ook eerder 
aan de preventieve kant van het spectrum bevindt. Ik benader zingeving in deze 
studie te meer vanuit het perspectief van welzijn en welbevinden. De focus ligt in 
deze studie op het in beeld brengen van hoe zingeving door werk en organisatie 
integraal onderdeel uit kan maken van het dagelijks leven van mensen. Daarmee leg 
ik het perspectief van de geestelijke zorg op een terrein dat binnen het vakgebied 
van de geestelijke zorg niet gebruikelijk is. Met deze keuze sluit deze studie aan 
bij de oproep die Leijssen doet in haar artikel (2004) waarin zij signaleert dat de 
vraag naar zingeving nadrukkelijk aan de orde is binnen de modern pluralistische 
samenleving. Leijssen benoemt een toenemende zingevingsproblematiek en ziet dit 
als de symptomen van een veeleisende maatschappij die niet op mensenmaat is. 
Dat vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor de psychologie. Tegelijkertijd 
is Leijssen van mening dat deze zingevingsproblematiek niet alleen te verhelpen is 
door op individueel niveau te werken. In haar artikel pleit Leijssen dan ook voor een 
ruimere maatschappelijke aandacht voor zingeving, waarbij diverse beroepsgroepen 
en disciplines de handen ineen slaan om een mensvriendelijke maatschappelijke 
context te creëren. Leijssen doet daarmee een oproep om het zingevingsvraagstuk 
breder en meer interdisciplinair te benaderen. Voorliggend onderzoek heeft door 
haar karakter raakvlakken met wetenschappelijke disciplines als psychologie, 
sociologie en organisatiewetenschappen, dat met name zichtbaar zal zijn in het 
theoretisch kader – hoofdstuk 2 – van dit boek. 

Zingeving wordt in dit onderzoek ook niet benaderd als filosofisch of ethisch 
vraagstuk naar de vraag ‘hoe het leven goed te leven?’, zingeving als levenskunst. 
Ik ontken daarmee niet dat er geen raakvlakken zijn met het domein van de filosofie 
of de ethiek, zeker niet, dat zal ook te zien zijn in het theoretisch kader, hoofdstuk 2, 
maar het onderzoek is niet vanuit dat perspectief uitgevoerd. 

 
Zingeving is een breed en complex fenomeen waarover veel literatuur beschikbaar 
is. Het is onmogelijk om daar in deze studie volledig in te zijn. Ik beperk me daarom 
tot het beschrijven van die literatuur (in hoofdstuk 2) die ten behoeve van deze studie 
relevant is. In hoofdstuk 2 geef ik daarop een nadere toelichting.

Leiderschap
In paragraaf 1.3 beschreef ik al dat aandacht voor zin- en betekenisgeving in de 
context van werk en organisatie zich aan de wetenschappelijke zijde van het vraagstuk 

à 
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vooral lijkt te verankeren in onderzoek naar leiderschap en leiderschapsstijlen, binnen 
de meer recenter ontwikkelde leiderschapstheorie. Leiderschap wordt voornamelijk 
bestudeerd vanuit de organisatiewetenschappen, de sociologie en de psychologie; 
er zijn talloze artikelen en boeken over beschikbaar. Het begrip leiderschap kan 
allerlei associaties oproepen die ontstaan doordat begrippen als leider, leiderschap 
en leidinggeven, manager en management en ook bestuurder en besturen, voor 
en door elkaar worden gebruikt. Leiderschap kan dan ook worden getypeerd als 
containerbegrip; veel, zo niet alles past erin. In dit onderzoek beschouw ik leider-
schap als het geheel van leidinggeven en de interactie tussen leiders en volgers. 
Gezien de omvang van de beschikbare literatuur op het gebied van leiderschap, is 
het aanbrengen van een overzicht een promotiewaardig onderzoek op zich. Ik beperk 
mij daarom, ten behoeve van dit onderzoek, tot het gebruik van gangbare over-
zichtswerken en focus mij daarbinnen op literatuur over leiderschap welke aandacht 
voor zingeving en/of zingevingsaspecten inbedt. Overige literatuur laat ik buiten 
beschouwing. Dat betekent ook dat ik geen systematische aandacht zal vestigen op 
allerlei verschillende adjectieven die aan leiderschap worden toegevoegd en hun 
betekenisnuances: dat valt buiten de scope van dit onderzoek. In hoofdstuk 2, het 
theoretisch kader van deze dissertatie, zal ik wel nader ingaan op leiderschap dan dat 
ik in deze inleiding heb gedaan. Dat doe ik door in hoofdstuk 2 van dit boek, naast 
aandacht voor zingeving ook aandacht te hebben voor de beschrijving van literatuur 
omtrent leiderschap. Ik kan daarin nooit volledig zijn en heb de keuze gemaakt mij te 
focussen op een globale beschrijving van de ontwikkeling die de leiderschapstheorie 
heeft doorgemaakt, waarbij ik laat zien dat denken over zin- en betekenisgeving ook 
haar intrede heeft gedaan in het denken over leiderschap en leidinggeven en in 
de ontwikkeling van leiderschapstheorie. Ik zal daarbij specifieke aandacht uit laten 
gaan naar een drietal leiderschapsstijlen welke aspecten van zingeving inbedden, 
te weten; Spiritueel Leiderschap (Fry, 2003; Fry, Vitucci en Cedillo, 2005), Authentiek 
leiderschap (Avolio en Gardner, 2005) en Dienend-Leiderschap (Greenleaf, 1970; 
Spears, 1995; Nuijten, 2009). Andere leiderschapsstijlen en theorieën laat ik buiten 
beschouwing. Wel heb ik oog voor destructief leiderschap, en maak ik in het 
theoretisch kader ook een kritische kanttekening bij het integreren van het concept 
zingeving in organisaties en leiderschap door te wijzen op de risico’s die daar mee 
gepaard kunnen gaan. 

1.7 Opbouw van het boek
Dit boek bestaat uit 7 hoofdstukken. De kern van dit boek vormen de hoofdstukken 
5 en 6, waarin ik de resultaten beschrijf die voortkomen uit het empirisch onderzoek. 
Maar voordat ik mij toeleg op het beschrijven van de empirische resultaten, concentreer 
ik mij in de eerstvolgende hoofdstukken op het beschrijven van alle elementen uit de 
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literatuur die nodig zijn geweest om de data die zijn vergaard in het empirische gedeelte 
van het onderzoek goed te kunnen begrijpen en te beschouwen. Hoofdstuk 2 vormt 
dan ook het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan het empirisch deel van het 
onderzoek. In dit hoofdstuk richt ik mij op het beschrijven van theoretische kennis over 
zingeving en over zingeving in de context van werk en organisatie. Ik besteed in dit 
theoretisch kader aandacht aan het gebruik van termen als spiritualiteit in relatie tot 
werk en organisatie. Ook beschrijf ik hoe leiderschapstheorie zich heeft ontwikkeld en 
hoe zingeving(saspecten) onderwerp van aandacht is  binnen een aantal meer recent 
beschreven leiderschapsstijlen. In het bijzonder ga ik in dit hoofdstuk  nader in op de 
rol van zingeving ten aanzien van leiderschapsontwikkeling. Dit theoretisch kader heeft 
primair tot doel om de empirische resultaten, welke staan beschreven in hoofdstuk 
5 en 6, te begrijpen en te duiden. Het theoretisch kader heeft daarmee niet tot doel 
theoretische opvattingen op basis van de onderzoeksresultaten te weerleggen of om 
hypotheses te onderbouwen of te verwerpen.
Aansluitend geef ik in hoofdstuk 3 een nadere toelichting op de onderzoekscasus; de 
Koninklijke Marechaussee, waarmee de lezer een goed beeld krijgt van de organisatie 
waaruit de data zijn verkregen. Vervolgens beschrijf ik in hoofdstuk 4 het onderzoeks- 
proces en de onderzoeksmethoden, de wijze van dataverzameling en het analyseproces 
die in deze studie zijn toegepast.
In hoofdstuk 5 concentreer ik mij op het beschrijven van de resultaten uit het empirisch 
onderzoek. In dit hoofdstuk geef ik het discours van zingeving in de context van werk 
en organisatie bij de Koninklijke Marechaussee weer. Zo beschrijf ik wat onder zingeving 
wordt verstaan op het niveau van de individuele medewerker, het teamniveau en op het 
niveau van de organisatie als entiteit. In dit hoofdstuk werk ik dus de eerste ambitie van 
dit onderzoek uit. Aansluitend beschrijf ik in hoofdstuk 6 eveneens resultaten van het 
empirisch onderzoek; in dat hoofdstuk geef ik weer hoe door leiderschap kan worden 
bijgedragen aan zingeving in de context van werk en organisatie en wat dat vraagt van 
leiderschapsontwikkeling. Door in hoofdstuk 5 en 6 gebruik te maken van uitspraken 
(quotes) van respondenten, die mijn beschouwingen en bevindingen als onderzoeker 
ondersteunen, worden deze beschouwingen een kleurrijk en verhalend geheel. In 
hoofdstuk 7 tenslotte, geef ik antwoord op de centrale vraag in dit onderzoek. Dat doe 
ik door het construeren van een framework voor het concept zingeving in organisaties 
en de verbinding van dit concept met leiderschap en leiderschapsontwikkeling. In 
deze conclusie beschrijf ik wat dit framework ons leert en wat dat betekent voor de 
(leiderschaps)praktijk en formuleer ik mogelijkheden voor vervolgonderzoek, die voort-
komen uit beperkingen die dit onderzoek met zich heeft meegebracht.
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2.1 Inleiding
Zingeving in werk en organisatie is een actueel maatschappelijk en organisatievraagstuk, 
zo heb ik in de inleiding van dit boek willen laten zien. Maar ik heb in dezelfde inleiding 
laten zien dat conceptuele onduidelijkheid rondom het fenomeen wetenschappelijke 
scepsis voedt en wetenschappelijk onderzoek niet vooruit of verder helpt. Deze studie 
heeft tot doel om het fenomeen zingeving in de context van werk en organisatie aan 
de hand van empirisch verkregen data nader te exploreren en daardoor een deel van 
de conceptuele onduidelijkheid weg te nemen. Dat begint in dit hoofdstuk, waarin ik 
het theoretisch kader, dat ten grondslag ligt aan deze studie, beschrijf. In de inleiding 
heb ik laten zien dat zingeving een onderwerp van studie is welke niet is voorbehouden 
aan een specifieke wetenschappelijke discipline (Rosso, Dekas en Wrzesniewski, 2010).9 

Ik benoemde al dat veelvuldig verschillende begrippen voor en door elkaar worden 
gebruikt, waarmee ogenschijnlijk hetzelfde wordt bedoeld, maar wat toch tot verwarring 
leidt. Ik liet zien dat we zingeving in de context van werk en organisatie in de literatuur 
tegenkomen onder de noemer van de volgende termen; betekenisgeving, sensemaking, 
bezieling, meaning, sense of purpose, business spiritualiteit of werkplekspiritualiteit. En 
zo zijn er nog een heel aantal andere termen en begrippen die worden gebruikt. In 
dit hoofdstuk ontrafel ik, met behulp van literatuur vanuit diverse wetenschappelijke 
disciplines, (aspecten van) het fenomeen zingeving.
In paragraaf 2.2 heb ik aandacht voor zingeving als proces, waarvan ik laat zien dat 
dit proces begint met het stellen van zinvragen. Ik bespreek in deze paragraaf een 
conceptueel model van zingeving en laat zien in welke verschijningsvorm zingeving 
zich voordoet en herkend kan worden. Ook heb ik aandacht voor de aspecten groei 
en zelfverwerkelijking als onderdeel van het zingevingsproces. Aansluitend richt 
ik mij in paragraaf 2.3 op literatuur over en onderzoek naar zingeving in de context 
van werk en organisatie, waarbij ik bijzondere aandacht heb voor de introductie van 
het begrip spiritualiteit in deze context. In paragraaf 2.4 ga ik in op de ontwikkeling 
van leiderschapstheorie en laat ik zien dat zingeving of aspecten daarvan onderdeel 
zijn geworden van het denken over leiderschap. Een drietal leiderschapsstijlen welke 
zingeving of aspecten daarvan nadrukkelijk incorporeren, werk ik in deze paragraaf 
nader uit. Maar ik heb in dit hoofdstuk ook oog voor de mogelijk nadelige kant van 
de introductie van zingeving in de context van werk, organisatie en leiderschap, onder 
meer in paragraaf 2.2 en 2.4. Tot slot vat ik in paragraaf 2.5 dit hoofdstuk samen door het 
formuleren van een werkdefinitie.

9 Traditioneel is zingeving een aandachtsgebied van de geesteswetenschappen, maar sinds de 
21ste eeuw houdt ook de psychologie zich met zingeving bezig. Gezien de toenemende aandacht 
voor zin- en betekenisgeving in organisaties, is zingeving ook een opkomend aandachtsgebied 
binnen de organisatiewetenschappen, bestuurskunde en organisatiepsychologie.
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De functie van dit theoretische hoofdstuk waarin ik op basis van literatuur het concept 
zingeving ontrafel, is met name gelegen in het kunnen duiden en begrijpen van het 
empirisch materiaal dat deze studie heeft opgeleverd en welke ik weergeef in de 
hoofdstukken 5 en 6. Ik heb met dit hoofdstuk ook meer structuur willen geven aan de 
grote hoeveelheid literatuur die vanuit de verschillende wetenschappelijke disciplines 
beschikbaar is, door daar een rode draad uit naar voren te halen. In dit onderzoek, dat 
een explorerend onderzoek is en geen theorietoetsend onderzoek, zal ik mij niet nader 
toeleggen op het toetsen van deze literatuur en ben ik niet gericht op het weerleggen 
van hypotheses of het formuleren van leemtes; dat is niet passend bij de exploratieve 
vraagstelling van deze studie. Tot slot wil ik nog opmerken dat zowel zingeving als 
leiderschap twee uiterst brede en complexe fenomenen zijn waarover een zeer grote 
hoeveelheid literatuur bestaat. Het volledig beschrijven van deze kennis zou een promo-
tiewaardig onderzoek op zichzelf zijn; ik heb voor dit hoofdstuk dan ook niet de ambitie 
om volledig te zijn. Ik beperk mij in dit theoretisch hoofdstuk tot het beschrijven van die 
literatuur die voor dit onderzoek, de onderzoeksfocus en ambities, relevant is en helpt 
om de empirisch verkregen data te duiden, in de weet dat ik daarmee niet volledig 
kan zijn. Het gegeven dat deze studie en het onderwerp zingeving zich op het raakvlak 
van meerdere wetenschappelijke disciplines bevindt, vereist theoretische aandacht voor 
zingeving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Die aandacht wordt met 
name zichtbaar in dit hoofdstuk.

2.2 Zingeving
Wat is zingeving? En wat is het niet? Een probleem van de veelgebruikte termen zin en 
zingeving is dat de terminologie een zekere vaagheid kent en daardoor onduidelijkheid 
met zich meebrengt. Hoewel zin en zingeving veelgebruikte termen zijn, is het lastig 
precies te omschrijven wat ze betekenen of omvatten en wat juist niet. Alles kan 
zingeving zijn, zoals je kunt zeggen dat alles chemie is. Bijna alles in het leven kan zin 
of betekenis hebben en bijna alles kan zin en/of betekenis geven (Wisse, 2002, p. 156). 
Voor de één is zingeving vaag en ongrijpbaar, terwijl het voor anderen juist datgene is 
waar het in het leven om draait. Het woord ‘zin’ heeft meerdere betekenissen, zoals nut, 
bedoeling, betekenis, maar ook bijvoorbeeld bestaansreden. Uiteenlopende belevingen 
en handelingen kunnen bijdragen aan het ervaren van (levens)zin. Vaak wordt onder 
zingeving verstaan dat mensen een doel hebben in hun leven of dat hun bestaan ergens 
toe dient. Het ervaren van zin gaat gepaard met een gevoel van heelheid, verbondenheid 
en nabijheid. Stoker (1993) karakteriseert de term zin nader en constateert dat zin in ieder 
geval te maken heeft met dat iemand iets van waarde vindt. Als mensen spreken over 
zin dan zullen zij uitspraken doen als ‘…betekent veel voor mij’ of ‘… vind ik verrijkend’. 
Deze uitspraken laten zien dat er sprake is van subjectieve betrokkenheid. Zin is een 
gevoelskwestie. Dat wat zin heeft, geven we een waardeoordeel als de aanduiding 
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voor iets goeds.10 Zingeving is dus een omvattend en veelzijdig begrip. In dat kader 
omschrijft Stoker (1993) ‘zin’ als een “colligatory concept”  (een verbindingsterm), waar 
mee wordt bedoeld dat het een begrip is welke op zich losse feiten samenbindt. 

Discussies over zingeving gaan vaak over diepzinnige of soms ook verheven onderwerpen, 
zoals over de zin van het leven, over het bestaan en over het lijden. Maar zij kunnen ook 
gaan over hele dagelijkse en niet diepzinnige onderwerpen, bijvoorbeeld als we spreken 
over ‘zin’ hebben in chocola. Maar als zulke uiteenlopende dingen gevat kunnen worden 
onder zingeving en eigenlijk alles zingeving kan zijn, waar gaat het dan nog over? Als 
we deze voorbeelden bekijken dan lijkt er sprake te zijn van niet verenigbare uitersten. 
Daarom is het wellicht beter om te spreken over een zin-continuüm (Ter Borg en Ter 
Borg, 2009): mensen geven voortdurend zin aan alles om hen heen. Of het nu kleine 
of grote dingen zijn, hoe ogenschijnlijk onbenullig of groots het ook is. Zin geven is 
iets wat mensen doen. Enerzijds doen mensen dat actief en bewust, maar anderzijds 
en misschien nog wel vaker onbewust. Mensen zijn niet goed in staat om met chaos 
en onduidelijkheid om te gaan. Zin geven helpt mensen zich te oriënteren in alle 
wisselvalligheden van het bestaan. Burms en De Dijn (in Stoker, 1993) zien het verlangen 
naar zingeving (in de betekenis van het verlangen naar houvast in onzekerheid) als één 
van de drie fundamentele interesses van de mens, naast de interesse om invloed uit 
te kunnen oefenen op gebeurtenissen (manipulatie) en de interesse om te weten (het 
verlangen naar cognitieve kennis en begrijpen). Zingeven is dus iets wat mensen doen, 
iets dat bij de natuur van het mens-zijn hoort. Mooren (1998) kenmerkt zingeving als een 
psychisch, actief, complex en gelaagd proces (Mooren, 1998 en Mooren, 2011/2012; 45) 
dat altijd voortduurt. In het zingevingsproces is heel het functioneren en zijn van mensen 
in het geding. Een essentieel aspect in dit proces is dat de dagelijkse beslommeringen 
worden verbonden met fundamentelere opvattingen over het leven en het bestaan. 
Zingeving komt tot uitdrukking in concrete bezigheden. Op het zingevingsproces, haar 
gelaagdheid en het zojuist benoemde continuüm kom ik later terug. Eerst wil ik terug 
naar de basis; waar en hoe begint het proces van zingeving? 

Het begint met het stellen van vragen
Zingeving begint met ervaringen en situaties die leiden tot het stellen van zinvragen. 
Een aantal katalysatoren lokken het vragen naar zin uit. Bijvoorbeeld de behoefte om 
als mens van betekenis te kunnen zijn en een bijdrage te kunnen leveren. Of situaties 
waarin anderen je aanzetten tot nadenken over of je confronteren met zinvragen. Ook 
ervaringen van onzekerheid en twijfel kunnen zinvragen oproepen. Dat noemen we 
contingentie-ervaringen. 
Stoker (1993) benoemt dat zinvragen voortkomen uit het fundamentele tekort van het

10 Stoker benoemt zin als axiologische term.
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menselijk bestaan, waarmee hij bedoelt dat het leven constant gepaard gaat met 
omstandigheden die vragen oproepen, zoals vervreemding, het kwaad, het eigen falen, 
vergankelijkheid en de dood, kwetsbaarheid, onzekerheid en onbekendheid met de 
toekomst. Deze omstandigheden kunnen de ogenschijnlijke automatische levensstroom 
doen stremmen, waardoor zinvragen opkomen. Omdat situaties voortdurend wijzigen, 
is dit een proces dat telkens voortgaat en eigenlijk gedurende een mensenleven 
niet stopt. Zinvragen, of bestaansvragen zoals ze door Mooren worden genoemd 
(Mooren, 2011/2012), dienen zich met nadruk aan bij belangrijke overgangen in het 
leven of ingrijpende gebeurtenissen. We zijn dan al snel geneigd om te denken dat 
de meer negatieve ervaringen in het leven aanleiding vormen voor zinvragen. Maar 
ook positieve ervaringen, zoals de geboorte van een kind, een huwelijk, de groei naar 
volwassenheid en belangrijke veranderingen in of rondom het werk, de leefomgeving 
of de samenleving kunnen ervaringen zijn, die bestaansvragen oproepen en vragen om 
aandacht voor zingeving en zinvinding. Ervaringen die zinvragen oproepen, worden ook 
wel benoemd als contingentie-, contrast-, of grenservaringen. Deze soms natuurlijke 
en soms minder natuurlijke overgangen geven aanleiding tot bezinning, omdat zij 
de vertrouwde en alledaagse orde, waarin alles een vaste plek en identiteit heeft, 
doorbreken. Deze ontwikkelingen leiden in veel gevallen niet tot zinvermindering, maar 
bieden juist mogelijkheden voor groei, verandering, heling en vorming van een nieuw 
levensperspectief. 

Omdat zin- en bestaansvragen zich zo breed kunnen voordoen, zijn er ook diverse be- 
roepsgroepen die met zin- en bestaansvragen geconfronteerd (kunnen) worden. 
Zo benoemt Mooren de geestelijke verzorging; aandacht voor en begeleiding bij 
bestaansvragen is het beroep van geestelijke verzorgers. Maar ook coaches (zoals 
loopbaancoaches) zien zich in hun begeleidingswerk vaak geconfronteerd met mensen 
die zich niet comfortabel meer voelen bij wat ze in het leven doen en op zoek zijn naar 
wat zij wel willen. Ook docenten, die leerlingen begeleiden bij de ontwikkeling en 
vorming van hun levenshouding, zien zich geconfronteerd met bestaansvragen. Diverse 
beroepsgroepen begeleiden mensen bij het nadenken over bestaansvragen en het 
vinden van een eigen bestaansoriëntatie. Hoewel Mooren een goede opsomming geeft, 
vergeet hij in mijn visie een essentiële beroepsgroep, namelijk die van leidinggevenden. 
Als er een beroepsgroep is die vaak – en misschien ook wel dubbelop of driedubbel 
– geconfronteerd wordt met zin- en bestaansvragen dan zijn dat leidinggevenden. 
Leidinggevenden begeleiden medewerkers immers in de ontwikkeling van hun professie, 
maar die ontwikkeling staat niet los van persoonlijke ontwikkeling, en gaat hoe dan ook 
gepaard met zinvragen. Daarnaast zijn het ook de leidinggevenden die een belangrijke 
rol hebben in het betekenis geven aan veranderingen en het begeleiden van mensen 
om zich tot deze veranderingen en ontwikkelingen in de organisatie of in de context 
van de organisatie (bijvoorbeeld maatschappelijke veranderingen) te verhouden. Maar 
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leidinggevenden hebben ook nog van doen met hun eigen zingevingsproces. Mensen, 

die zich in een leidinggevende rol bevinden, kunnen zich dus op meerdere manieren met 

zin- en bestaansvragen geconfronteerd zien. Het is mijn persoonlijke mening dat juist voor 

deze doelgroep inzicht in zin- en betekenisgeving relevant is.   

 

Zingeving begint dus met ervaringen die zinvragen uitlokken. Maar wat voor vragen kunnen 

dan worden gekenmerkt als zin- of bestaansvragen? Welke vragen stellen mensen zich 

wanneer zij vragen naar zin? Bestaansvragen zijn volgens Mooren (2011/2012) omvattende 

vragen over het leven. Bijvoorbeeld vragen over de verhouding van de mens tot de natuur, 

over de plaats van de mens in de wereld en de kosmos. Maar ook vragen over hoe we het 

leven het beste kunnen leven. Vragen over wat het betekent om mens te zijn en hoe het 

samenleven tussen mensen kan worden vormgegeven. Vragen over wat waardevol is (of 

niet), over wat het leven de moeite waard maakt en wat we met het leven zouden willen. 

Maar zingevingsvragen zijn ook vragen naar oorsprong en bestemming (naar het waarvoor 

wij leven), vragen over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Zinvragen doen 

zich ook voor in het zoeken naar heelheid in de ervaringen van gebrokenheid die het 

leven met zich meebrengt. Dan is de vraag of lijden in welke vorm dan ook zin heeft 

(Jongsma- Tieleman, 1998). Deze opsomming wekt de indruk dat zinvragen diepgaande 

(en misschien soms verheven) vragen zijn die alleen in bijzondere, niet alledaagse situaties 

opkomen. Door contingentie-ervaringen zullen inderdaad meer zinvragen opkomen. 

Maar dat betekent niet dat zinvragen zich niet in het alledaagse leven voordoen. Ter Borg 

en Ter Borg (2009) karakteriseren vragen naar individuele identiteit, sociale identiteit, naar 

het goede handelen en naar het hebben van perspectief, als zinvragen. Ik geef daar een 

nadere toelichting op waarin duidelijk wordt dat zinvragen zich juist in het alledaagse voor 

(kunnen) doen.

Vragen naar individuele identiteit
Als eerste typeren Ter Borg en Ter Borg (2009) vragen naar individuele identiteit als  

zin vragen. Het gaat dan om vragen als: wie ben ik? Hoe onderscheid ik mezelf? Wat is 

er bijzonder aan mij? Waarom ben ik de moeite waard? Waarin verschil ik van anderen? 

Waarom mag ik er zijn? Ook Mooren (2011/2012) benoemt vragen als: wie ben ik? Wie wil 

ik zijn? En hoe denk ik over mijn leven en hoe kijk ik aan tegen mijn plaats in de wereld? 

als bestaansvragen. Mensen willen graag ervaren dat ze verschil maken en daardoor van 

betekenis kunnen zijn. Dat bevestigt de individuele identiteit, Baumeister benoemt dit als 

de behoefte aan erkenning van de individuele identiteit en een positief zelfbeeld (need 
for self-worth, Baumeister, 1991). Burms en De Dijn verwoorden het als volgt: “de mens 
verlangt dat zijn leven zin of betekenis heeft, dat het op één of andere manier opgenomen 
is in een ruimer geheel en daarom ook van belang is. We willen dat ons bestaan méér is 
dan een aaneenschakeling van prettige ervaringen; wij willen ook op één of andere wijze 
verbonden zijn met een externe realiteit, met iets dat ons als individu overstijgt.” (Burms 
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en De Dijn, 1986, p. 3). Het menselijke verlangen om van betekenis te zijn, is volgens 

Frankl (zie kader) sterk gelieerd aan het ervaren van zingeving. Ter Borg en ter Borg (2009) 

stellen dat mensen pas zelfstandig kunnen handelen wanneer de vraag naar persoonlijke 

identiteit is beantwoord. Antwoorden op vragen naar individuele identiteit liggen in de 

moderne samenleving echter minder vast dan dat in de traditionele samenleving het 

geval was. Door de toenemende keuzevrijheid wordt volgens Ter Borg en ter Borg de 

ik-identiteit weliswaar flexibeler, maar ook wankelbaar, omdat het een identiteit is waar 

voortdurend aan getwijfeld kan worden.

De wil tot betekenis 
Prof. dr. Viktor E. Frankl (1905-1997), een Oostenrijkse neuroloog en psychiater en zoon 
van een Joodse ambtenarenfamilie, is vooral bekend als overlever van de Holocaust. 
Door het lijden in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwam 
Frankl tot de conclusie dat zelfs in de meest pijnlijke en inhumane situaties het leven 
een potentiële bedoeling en betekenis heeft, en derhalve lijden zinvol is. In deze 
contrastervaring kwam Frankl tot het inzicht dat de wil om zinvol te leven de enige 
kracht tot overleven is. De mens heeft het vermogen om afstand te nemen van zichzelf 
en zo een eigen standpunt in te nemen tegenover lichamelijke en psychische factoren. 
Daardoor kan een geestelijke kracht worden ontwikkeld om het leven en zelfs lijden te 
verdragen. Diepere existentiële lagen in de mens vormen daarvoor de bronnen (Heitink, 
2000; p. 98). Frankl doet daarmee een beroep op de eigen verantwoordelijkheid, 
het aanspreekbaar zijn op deze verantwoordelijkheid en op het vermogen tot 
zelftranscendentie als manier om onvermoede bronnen aan te boren. Volgens Frankl 
is de wil-tot-betekenis meer kenmerkend voor de mens dan de wil-tot-lust. Frankl wil 
de mens stimuleren om een egocentrische houding te heroriënteren naar een houding 
van meer liefde en verantwoordelijkheid voor medemensen, en het eigenbelang te 
overstijgen, omdat zo ultieme zin kan worden gevonden (Leijssen, 2004).11 
 
Sunday Neurosis
Dat zingeving is gebaseerd op het kunnen bijdragen aan de maatschappij ziet Frankl 
bevestigt in het verschijnsel Sunday Neurosis (Frankl, 1997; p. 52-58) Dit verschijnsel, 
dat mensen kunnen ervaren als de werkweek voorbij is, verwijst naar een depressie die 
optreedt als men zich bewust wordt van de leegte van het leven op momenten dat men 
niet van betekenis kan zijn voor de maatschappij. Voor Frankl is zingeving sterk gelieerd 
aan de menselijke wil om van betekenis te zijn voor de maatschappij en de ander; een 
wil tot werk.

11 Dit uitgangspunt vormt de basis voor de logotherapie: een vorm van existentiële analyse; een 
psychotherapeutische methodiek voor het vinden van bedoeling in het leven in alle soorten 
levensomstandigheden. In het lijden ervaart de mens de reden van het leven, de bedoeling van 
het leven, waarbij ieder individu iets toevoegt aan de maatschappij (Frankl, 1997; p. 3-19).



Zingeving 37

5

Vragen naar sociale identiteit
Als tweede typeren Ter Borg en Ter Borg (2009) vragen naar sociale identiteit als zin-
vragen. Mensen willen van nature graag ergens bij horen en onderdeel uitmaken van 
een groter geheel. De vraag, waar hoor ik bij? is de vraag naar sociale identiteit en 
wordt door Ter Borg en Ter Borg (2009) eveneens benoemd als zinvraag. Het gaat dan 
om het ervaren van een gevoel van veiligheid en geborgenheid: waar weet ik mij thuis? 
Het zingevingsproces kent twee bewegingen: van de wereld naar de mens en van 
de mens naar de wereld (Smit, 2015, p. 109). In interactie met anderen doen mensen 
betekenisvolle zinervaringen op. Het is die omgang met anderen, waardoor mensen 
onderdeel worden van steeds grotere, zoals Baumeister dat noemt, betekenisgehelen 
(Baumeister, 1991; p. 15) die als concentrische cirkels met elkaar verbonden zijn. Als 
individu doe ik in de omgang met anderen betekenisvolle ervaringen op; ik maak 
bijvoorbeeld als individu onderdeel uit van een groep collega’s, die samen een team 
vormen en dat team maakt weer onderdeel uit van een organisatie. De organisatie op 
haar beurt maakt weer onderdeel uit van een keten. Alle die ervaringen binnen deze 
kleinere of grotere betekenisgehelen, dragen bij aan betekenisgeving en vormen de 
sociale, maar ook de individuele identiteit. Zingeving komt dus tot stand door een 
wisselwerking tussen individu en het sociaal- cultureelsysteem.

Vragen naar het terechte handelen
Een derde vorm van zinvragen zijn vragen naar het terechte handelen. Vragen zoals: wat 
moet ik doen? En is wat ik doe het juiste? Hier worden vragen naar zin gekoppeld aan 
praktisch handelen; mensen hebben behoefte aan normatieve en morele opvattingen 
die het leven oriëntatie geven (need for value, Baumeister, 1991). Ook Stoker (1993) 
benoemt deze samenhang tussen zingeving en het praktische (alledaagse) handelen van 
mensen, waarin met name de ethische en morele vraag aan de orde is: wat is het juiste om 
te doen? Doordat mensen met voortdurende veranderingen worden geconfronteerd is 
het antwoord op deze vraag steeds lastiger. Mensen zullen hun eigen levenswijze steeds 
opnieuw herijken en zichzelf als het ware opnieuw uitvinden in iedere nieuwe context. 

 
Vragen over het waartoe en waarheen
Een vierde vorm van zinvragen zijn vragen naar het wenkend perspectief, zoals: waar ga 
ik heen? Waar leidt dit naartoe? Mensen stellen vragen naar een wenkend perspectief 
vanuit de behoefte aan doelen en doelgerichtheid; Baumeister noemt dit de need 
for purpose (Baumeister, 1991). Levenspaden liggen steeds minder vast, waardoor 
levensdoelen telkens opnieuw worden gezocht en herijkt. Maar niet alleen mensen 
stellen vragen naar doelen, bestemming en perspectieven. Ook organisaties stellen zich 
steeds vaker de vraag naar hun toekomst, de eigen richting en identiteit die daarbij past. 
Daarin bestaat bovendien een behoefte aan duiding van het nieuwe en om het nieuwe 
in verband te brengen met het oude.
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Een zin-continuüm
Ik heb laten zien dat zingeving begint met situaties en ervaringen die mensen confronteren 
en zinvragen oproepen. Ik heb ook een schets gegeven van welke soort vragen te 
kenmerken zijn als zin- of bestaansvragen. Deze vragen hangen nauw samenhangen met 
identiteitsvragen. Eerder in deze paragraaf benoemde ik al dat het proces van zingeving 
een zekere gelaagdheid kent en bestaat uit een continuüm van zinervaringen. Aan de 
hand van Stoker (1993), die een onderscheid maakt tussen de verschillende manieren 
waarop mensen levenszin ervaren, geef ik meer duidelijkheid over dit zin-continuüm. 
Stoker onderscheidt in het zin-continuüm als eerste continue dagelijkse zinbeleving. Zin is 
werkzaam in het gewone dagelijkse leven en de dagelijkse bezigheden; zolang er sprake 
is van betrokkenheid en welbevinden is het geen onderwerp van bewuste reflectie. In 
de omschrijving van de continue dagelijkse zingeving laat Stoker zien dat veel zingeving 
onopgemerkt en binnen vastgestelde kaders plaatsvindt. Daar kunnen een paar 
voorbeelden bij worden genoemd die min of meer vanzelfsprekend voor ons zijn, zoals 
persoonlijke relaties, werken, het krijgen van erkenning (voor bijvoorbeeld vakmanschap), 
het gevoel dat onze inzet ten goede komt aan iets, maar ook de wijze waarop we elkaar 
groeten of het vieren van een verjaardag vinden min of meer vanzelfsprekend plaats. Het 
is ook vaak onze cultuur die kaders biedt voor deze dagelijkse vormen van zingeving.  
Naast de continue dagelijkse zinbeleving onderscheidt Stoker ook twee uitersten in het 
spectrum: de intense zinervaring of zinloosheid. De intense zinervaring omschrijft Stoker 
als een moment dat je overkomt, weer verdwijnt maar sterk raakt in de affectiviteit. Een 
ervaring die het alledaagse breekt en ervoor zorgt dat je jezelf en de wereld om je heen 
even met andere ogen bekijkt. Bijvoorbeeld ervaringen van eenheid en verbondenheid 
of van creativiteit (Stoker, 1993). Het is hier waar zingeving lijkt op geluk, alsof zingeving 
een gelukservaring is. Zin en geluk zijn echter geen synoniemen, maar hebben wel veel 
met elkaar te maken. Zin vertalen mensen vaak in termen van geluk (Banning, 2001). Hier 
zien we dat zingeving naast een cognitieve ook een duidelijke affectieve kant heeft. 
Het tweede uiterste dat Stoker onderscheidt, is zinbeleving in contrastervaringen; vaak 
worden pas zinvragen gesteld als zinvermindering optreedt of zin ontbreekt (Stoker, 
1993; Leijssen, 2004; Park, 2010). Er is dan sprake van een ervaring van zinloosheid; de 
beleving van chaos, fragmentatie en desintegratie. Als beleving van zinvermindering 
niet adequaat wordt beïnvloed, kan zij evolueren naar zinloosheid. Dat het om klachten 
gaat die te maken hebben met zingeving hoeft dan echter niet altijd duidelijk te zijn.12 
Onderzoek naar zingeving doet zich vooral voor aan deze zijde van het spectrum. Met 
als focus het ontwikkelen van interventiestrategieën, waardoor betere coping kan 

12 Vaak worden zingevingsproblemen ontmaskerd door problemen van andere aard, zoals: 
conflicten, obsessies of bredere syndromen als depressie en PTSS. Uit onderzoek blijkt dat 
wanneer een therapeut geen aandacht heeft voor zingevingsproblematiek, er bij 87% van de 
behandelde cliënten wel een verbetering van de symptomen optreedt, maar dat bij slechts
14% van de gevallen sprake is van het vinden van meer zin in het leven (Debats, 1996).
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plaatsvinden (Park, 2010). Het is hier waar volgens Stoker (1993) het vragen naar zin 
zijn oorsprong heeft. Hoewel ik goed begrijp wat Stoker bedoelt met de constatering 
dat vragen naar zin haar oorsprong kent in de contrastervaringen, vraag ik me af of de 
focus op zingeving in relatie tot contrastervaringen helpt om in de maatschappij ruimere 
aandacht voor zingeving in te bedden. Contrastervaringen, welke zinloosheidservaringen 
tot gevolg hebben, bevinden zich wellicht meer in het extreme en vragen daarom eerder 
om hulpverlening. Een groot deel van de zin- en bestaansvragen (zoals ik hiervoor 
beschreef) doet zich met name voor in de andere delen van het continuüm (de continue 
dagelijkse zingeving en de intense zinbeleving). Misschien maakt juist daar aandacht 
voor de zoektocht naar antwoorden op zin- en bestaansvragen een wezenlijk verschil. 
Een goede basis in zinvraging en zinzoeking, juist in het alledaagse en de alledaagse 
omgeving, kan helpen te voorkomen dat er extremen ontstaan.

Van zingeving is doorlopend en bij iedereen sprake, maar mensen verschillen wel in de 
mate waarin zij expliciet en bewust bezig zijn met bestaansvragen en ook in de mate 
van diepgang die zij aanbrengen in het doorleven en beantwoorden van zinvragen 
(Leijssen, 2004). Onderscheid kan worden gemaakt op vier niveaus: het eerste niveau 
is het hedonistisch niveau waarin het zoeken naar zin gericht is op plezier, genot en 
comfort. Een tweede niveau is het zoeken van zingeving in persoonlijke ontwikkeling; 
het nastreven van persoonlijke groei en het realiseren van de eigen talenten. Een derde 
niveau, dat kan worden onderscheiden, is het altruïstisch niveau; daarin vinden mensen 
zin in het dienstbaar zijn aan anderen. En tot slot is het zelf overstijgende niveau te 
onderscheiden; dan vinden mensen zin in het vinden van ultieme betekenis.

Het vinden van antwoorden
Zingeving begint dus met zinvraging en wordt gevolgd door zinzoeking ten einde de 
vragen te kunnen beantwoorden. Het zingevingsproces wordt ook wel omschreven als 
het beantwoordingsproces (Stoker, 1993), de speurtocht naar antwoorden (Mooren, 
2011/2012), of als antwoord geven op het leven zelf (Smit, 2015). De basis van dit proces 
is gelegen in het beschouwende vermogen van de mens. 

Kenmerkende aspecten van zingeving: samenhang, oriëntatie en betrokkenheid 
Mooren beschrijft samenhang als het eerste en meest kenmerkende aspect van 
zingeving of bestaansoriëntatie.13 Het zingevingsproces voorziet in een samenhangende 
en overkoepelende visie op het bestaan, de mens en de wereld, waardoor een zekere 
grip op de werkelijkheid mogelijk wordt. Baumeister benoemt deze menselijke behoefte 

13 Mooren gebruikt het begrip bestaansoriëntatie in plaats van zingeving, omdat dit een minder 
gekleurd begrip is, bestaansoriëntatie verwijst immers niet naar de mogelijke herkomst van de 
zinervaring.



hoofdstuk 240

als de need of efficacy (Baumeister, 1991). Het creëren van samenhangende beelden 
(structureren) is het cognitieve component in het zingevingsproces (Leijssen, 2004). 
Mensen streven naar antwoorden op de vraag hoe de wereld in elkaar zit. Met die 
antwoorden ontstaan kaders die mensen in staat stellen dingen te kunnen plaatsen, 
waardoor zij er raad mee weten (Ter Borg en Ter Borg, 2009). Het zijn deze kaders die 
het makkelijker maken om patronen te onderscheiden en associaties te maken. Hoewel 
bestaansoriëntatie een zeer individuele aangelegenheid is, geeft ook Mooren net als 
Baumeister aan dat een sociaal aspect onderdeel uitmaakt van dit proces. Mooren 
noemt dit situeren: het plaatsen van een oriëntatie in de context. Mensen verinnerlijken 
systemen, die door hun omgeving en cultuur aangereikt worden (onder andere door 
groepsleerprocessen) en geven daar vervolgens hun eigen visie op. De vraag wie ben 
ik? beantwoorden mensen dan ook in dialectiek met anderen (Levinas). Structurering en 
situering samen maken oriëntatie mogelijk: het bepalen van plaats en richting oftewel: 
waar kom ik vandaan, waar ben ik en waar ga ik naartoe? In relatie tot zingeving betekent 
dat het vaststellen van je opvatting en wat je als mens na wilt streven. Samenhang en de 
mogelijkheid tot oriëntatie als gevolg van die samenhang is een belangrijk aspect van 
zingeving. 

Een tweede aspect van zingeving, dat Mooren beschrijft, is betrokkenheid. Volgens 
Mooren (2011/2012) bedoelen mensen als ze spreken over het ervaren van zin, 
betrokkenheid: dingen hebben betekenis als er een belang in het geding is of als 
mensen zich ergens mee verbonden voelen; dan wordt verbinding of engagement 
ervaren. Betrokkenheid is de positieve uitkomst van het proces van zingeving. Een 
diepongelukkig gevoel door het verliezen van passie en betrokkenheid is dan de 
negatieve tegenhanger; sleur, verveling en teleurstelling raken mensen diep, omdat 
dan de betrokkenheid verloren is gegaan. Overigens hoeft een doel niet altijd een 
voorwaarde voor betrokkenheid te zijn. Ook Stoker (1993) benoemt betrokkenheid 
als kenmerk van zin (zin als relatieterm); er is sprake van zin als mensen met iets of 
iemand verbonden zijn, iets buiten zichzelf dat van waarde is. Dat kan een persoon 
zijn, een ideaal of een bepaalde manier van leven. Zingeving is dus niet uitsluitend een 
cognitief proces, dat duidelijk naar voren komt in de definitie van zingeving zoals we 
die bij Alma en Smaling kunnen vinden (2009; p. 23); “zingeving is een persoonlijke 
verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van 
samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid 
en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat 
ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.” Juist omdat 
zingeving niet slechts een cognitief proces is, maar ook haar affectieve kanten heeft, 
vereist zinervaring of beleving ook overgave of openheid voor wat je toekomt. Zingeving 
is niet maakbaar. Door zingeving uitsluitend als cognitief proces te beschouwen, lijkt 
het of het een maakbaar product of te beïnvloeden proces is, terwijl het tegendeel 
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waar is. In het speuren naar antwoorden zullen zich altijd verrassende en onverwachte 
dingen voordoen en is er geen zekerheid over de uitkomst; een ontvankelijke houding 
zou dan ook al met de zoekhouding gegeven moeten zijn (volgens Alma, 1998, p. 85). 

Een conceptueel model
Zinvragen zijn onverzadigbaar en lijken ook steeds diepgaander te worden. Zingeving 
(het beantwoorden van zinvragen) is een continu proces. Telkens weer zullen zinvragen 
worden gesteld. Wanneer de context verandert en zich nieuwe situaties voordoen, of 
wanneer zich een nieuwe levensfase aandient, zullen steeds weer dezelfde soort vragen 
opkomen en zullen mensen zich heroriënteren. De antwoorden, die mensen vormen 
in dit continue proces, slaan neer in een levensvisie, opvatting of beschouwing. Die 
visie is als referentiekader bepalend voor hoe iemand naar de wereld en naar mensen 
kijkt (Mooren, 2011/2012). Antwoorden op zinvragen zijn lang niet altijd expliciet te 
maken in woorden. Veel van de antwoorden worden uitgewisseld in sociale interacties, 
overgedragen van generatie op generatie, ontdekt in culturele handelingen en in 
beelden. Zingevingssystemen reiken een betekenisvol geheel aan waarmee mensen 
zich in het leven kunnen oriënteren (Stoker, 1993; Mooren, 1998). 

Mooren (1998) ontwikkelde een conceptueel model14 van zingeving, waarin hij de 
gelaagdheid van het zingevingsproces weergeeft. Hij onderscheidt naast het zin-
gevingsproces en de zinervaring ook het zingevingskader of de levensbeschouwing, 
omdat daar de levenshouding uit voortkomt (Mooren, 2011/2012). Dit model is met 
name relevant, omdat alle aspecten van zingeving en het zingevingsproces, welke 
ik in deze paragraaf aan de orde heb gesteld, een plek vinden. Mooren omschrijft 
zingeving als “het complex van cognitieve en evaluatieve processen die bij het individu 
plaatsvinden bij diens interactie met de omgeving en, die resulteren in motivationele 
betrokkenheid en psychisch welbevinden” en identificeert vijf elementen die van 
belang zijn om het leven als zinvol te ervaren, te weten: begrijpelijkheid, betrokkenheid, 
gemoedsrust, eigenwaarde en competentie. Het zijn met name deze vijf elementen die 
in dit onderzoek behulpzaam zijn gebleken om te bepalen waar we in het empirisch deel 
van het onderzoek naar op zoek konden gaan en met name om deze elementen te leren 
herkennen.

Begrijpelijkheid: kunnen we de wereld waarin we leven en de dingen die ons overkomen, 
begrijpen? Zien we verbanden? Het leggen van verbanden maakt dat we de werkelijkheid 

14 Mooren komt uit de humanistische school en heeft een conceptueel model van zingeving 
ontwikkeld ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Het door Mooren ontwikkelde model (1998) 
is gebaseerd op de sociaal-cognitieve theorie van Bandura en Antonovsky en is gebruikt in 
onderzoek naar de rol van zingeving en levensbeschouwing in het verwerken van het ondergaan 
van (dreiging met) geweld.
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kunnen begrijpen, en deze hanteerbaar wordt. Een gevoel van samenhang doet zich 
zowel voor ten aanzien van anderen, maar ook binnen het eigen leven. Samenhang 
maakt deel uit van de ervaring van identiteit. Mensen hebben een wereldbeeld; dat is 
een samenhangend geheel van voorstellingen over de werkelijkheid (vergelijkbaar met 
de ‘need for efficacy’ van Baumeister). Mensen leren om verbanden te leggen tussen 
handelen en uitkomsten van dat handelen en gebeurtenissen in de realiteit om hen 
heen. Begrijpelijkheid wordt ervaren als het wereldbeeld overeenkomt met wat mensen 
overkomt en hoe zij dat ervaren.

Betrokkenheid: doet het er toe wat we doen? Dient het ergens toe? We hebben het 
nodig ons betrokken te voelen bij wat we doen en de wereld waarin we leven. Dit 
element verwijst naar de ‘need for purpose’ van Baumeister, en slaat op de ervaring dat 
de dingen die gebeuren ergens toe doen. Het gaat om doelgerichtheid op korte termijn, 
maar ook om bestemming op de lange termijn (Alma en Smaling, 2009). Betrokkenheid 
heeft ook te maken met het ervaren van verbondenheid met anderen of met idealen, 
opvattingen en doelen. 

Gemoedsrust: is wat ik doe juist? Is het goed? Gemoedsrust wordt ervaren als we leven 
op een wijze die we moreel goedkeuren. Mensen hebben behoefte hun daden te verant- 

Zingevingsproces, zinervaring, zingevingskader    [Bron: Mooren, 1998]
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woorden, een set van basiswaarden ondersteunt daarbij. Levensbeschouwingen 
bevatten morele en ethische visies. Waarden en normen zijn daarvan concretiseringen. 
Deze elementen komen overeen met de ‘need for value’ en de ‘need for justification’ van 
Baumeister. Het gaat hier ook om waardevolheid (Alma en Smaling, 2009).

Eigenwaarde: ben ik waardevol? Wat beteken ik voor anderen? Draag ik iets bij door wie 
ik ben? Mensen willen nodig zijn, als waardevol gezien worden en erkend worden om 
wie ze zijn (Alma en Smaling, 2009; p. 22). Het mensbeeld dat we meekrijgen vanuit onze 
sociale omgeving en cultuur bepaalt in grote mate het zelfbeeld dat mensen hebben. 
Een zelfbeeld geeft vaak ook aan hoe mensen tegen andere mensen en het mens-zijn als 
geheel aankijken.

Competentie: kan ik wat ik moet of wil doen? Kan ik het aan? Kan ik mijn potentieel 
inzetten? Hoe dan? Heb ik controle over wat mij overkomt en hoe ik daarmee omga? Het 
gevoel dat je er toe doet, het gaat om het besef in staat te zijn tot adequaat handelen en 
de ervaring voldoende controle te hebben over het leven (Alma en Smaling, 2009; p. 22). 
Het gaat bij dit element om de hanteerbaarheid van wat mensen overkomt, het kunnen 
omgaan met het onverwachte en oncontroleerbare.

Een kritische kanttekening
In de traditionele maatschappij vormden levensbeschouwingen (al dan niet religieus) 
de grootste leverancier van antwoorden op zinvragen (Stoker, 1993). Deze levens- 
beschouwingen gaven richting en oriëntatie, omdat ze een geheel boden aan normen, 
waarden, idealen en opvattingen. In de loop van de geschiedenis hebben met name 
religies als zingevingssystemen gediend (Van Egmond, 2001). Bij het vinden van 
antwoorden proberen mensen steun en bevestiging te zoeken in deze systemen 
(Jongsma-Tieleman, 1998). Ter Borg en Ter Borg (2009) constateren dat zinvragen in 
de moderne maatschappij meer worden gesteld dan in de traditionele samenleving, 
waar de antwoorden al werden gegeven nog voordat de vraag kon worden gesteld. 
In de moderne samenleving doet zich een duidelijke verandering voor als het gaat om 
zingevingssytemen. Bestaansoriëntatie kenmerkt zich in de moderne tijd steeds meer 
door een samengaan van elementen die van verschillende levensvisies afkomstig zijn, 
met een modern woord ook wel bricolage genoemd. Zin wordt niet meer gezien als 
van buitenaf gegeven, maar als iets wat mensen zelf kunnen vaststellen; de mens zelf is 
zingever geworden15 (Stoker, 1993). Zelfverwerkelijking wordt daardoor hoog genoteerd. 
Dat lijkt een positieve wending: meer ruimte voor het maken van eigen keuzes als 
het gaat om wat we de moeite waard vinden om na te streven, maar het is diezelfde 

15 In de postmoderne samenleving vinden veel mensen zingeving niet meer in religie en gods-dienst. 
Nu minder sprake is van georganiseerde godsdienstige zingeving hoeft dat niet te betekenen dat er 
sprake zou zijn van totale zinloosheid en wanhoop; het perspectief zoals het nihilisme dat schetst. 
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keuzevrijheid die ook zo haar keerzijde heeft. Het biedt bijvoorbeeld kansen voor  
het vercommercialiseren van het ‘product’ zingeving. De markt voor zingeving 
benoemen Ter Borg en Ter Borg (2009) als “booming”. In een maatschappij waar 
keuzevrijheid steeds groter wordt en mensen hun identiteit telkens opnieuw moeten 
vinden of herijken, is er een enorme markt voor zinadviseurs. Het zijn deze zinadviseurs 
die mensen en ook organisaties helpen bij het beantwoorden van vragen, problemen 
helpen duiden en een scala aan trainingen voor het vinden van zin aanbieden. Zingeving 
wordt dan aangewend voor het optimaliseren van het functioneren of het hervinden van 
werklust. Ter Borg en Ter Borg uiten daarover een bepaalde mate van scepsis, en wijzen 
daarmee terecht op een punt waarvan we ons rekenschap moeten geven. Hoe voorkom 
je dat zingeving een maakbaar product wordt? Daarnaast is een keerzijde van de toe- 
genomen keuzemogelijkheden, als het gaat om zin- en betekenisgeving, dat identiteit 
van mensen wankelbaar wordt. Een wankelbare identiteit is gevoelig voor de uit-
oefening van macht, zoals Ter Borg en Ter Borg (2009) menen. Er zijn meer zinvragen 
maar vele malen minder vastomlijnde antwoorden. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar heeft 
wel als consequentie dat iedereen, die in staat is om een bijdrage te leveren aan het 
beantwoorden van zin- en identiteitsvragen, invloed heeft en dus macht kan uitoefenen. 
De vraag is; hoe voorkom je dat zingeving als (averechts) machtsmiddel wordt in-
gezet? Deze auteurs benoemen terecht deze aandachtspunten ten aanzien van de 
toegenomen aandacht voor en zoektocht naar zingeving. Tegelijkertijd bemerk ik ook 
een spanningsveld. Het afnemen van de invloed van traditionele zingevingssystemen 
worden in deze gedachtegang als oorzaak gezien van de toegenomen instabiliteit 
in zingeving. Het is deze instabiliteit die gevoelig zou zijn voor de uitoefening van 
invloed (waaronder manipulatie en macht bijvoorbeeld door charismatisch leiders). 
Deze gedachtegang kan ik voor een deel begrijpen en heeft een kern van waarheid, 
met name daar waar het om extremen gaat. Tegelijkertijd benoemen Ter Borg en Ter 
Borg zelf dat in de traditionele samenleving de antwoorden op zinvragen al werden 
gegeven nog voordat de vragen gesteld konden worden; is dat dan geen uitoefening 
van invloed en macht? Was er onder deze systemen ruimte voor diversiteit en eigenheid 
in de antwoorden? Het is de vraag wat slechter is; het ontbreken van zingevingskaders, 
waardoor er ruimte is maar ook instabiliteit ten aanzien van de individuele invulling 
van zingeving, of het bestaan van strikte kaders waarbinnen geen ruimte bestaat voor 
diversiteit en eigenheid in zinvragen.

In de seculiere zingeving is een doel in het leven zelf gevonden. Zo wordt binnen het Humanisme 
zelfverwerkelijking, in de zin van verwerkelijking van wat men potentieel is, als bestemming van de 
mens beschreven en toegevoegd als ideaal. Het vragen naar zin wordt door sommige theologen 
en godsdienstfilosofen geïnterpreteerd als een impliciet vragen naar een laatste grond; het vragen 
naar God of het absolute. Zij zijn dus van mening dat het vragen naar zin altijd een religieuze vraag 
is, welke ook alleen definitief wordt beantwoord in een religie of metafysische opvatting. Deze 
gedachtegang vinden we bijvoorbeeld bij Tillich en Gollwitzer (Stoker, 1993).
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Hoewel de aandacht voor zingeving en spiritualiteit in organisaties is toegenomen, 
kan deze aandacht op gespannen voet staan met de in organisaties overheersende 
functionele paradigma’s van command and control (Jongh, de, 2011; Ter Borg en Ter 
Borg, 2009). Veel onderzoek naar zingeving en spiritualiteit in organisaties is, vanuit 
managementperspectief, gericht op het in kaart brengen van voordelen voor de 
organisatie. Zo wordt aandacht voor spiritualiteit positief geassocieerd met toename 
in creativiteit, gebruik van intuïtie, eerlijkheid, vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, 
betrokkenheid en motivatie, welke vervolgens weer in verband worden gebracht 
met betere resultaten, productiviteit en prestaties van de organisatie (Krishnakumar 
en Neck, 2002). In deze paradigma’s wordt het onderwerp zingeving bekeken vanuit 
welk nut zingeving oplevert voor de doelstellingen die de organisatie nastreeft. 
Maar zingeving staat op gespannen voet met doelen als kortetermijnwinst, profijt, 
productiviteit en schaalvergroting (Waaijman, 2010; p. 19). Dat kan er toe leiden dat zin- 
geving puur instrumenteel en als middel tot beïnvloeding wordt ingezet. Zingeving en 
spiritualiteit als managementtruc, door Karakas ook wel omschreven als manipulatie 
(Karakas, 2010). Zingeving in organisaties wordt dan gebruikt als managementtool of 
trucje om werknemers te manipuleren tot meer motivatie of productiviteit (Waaijman, 
2010). Het risico van manipulatie wordt het meeste aangehaald in de wetenschappelijke 
literatuur wanneer het gaat om kritiek ten aanzien van aandacht voor zingeving en 
spiritualiteit in organisaties. Ter Borg en Ter Borg (2009) vestigen aandacht op zingeving 
als onderbelichte kant van machtsuitoefening.16 Het woord macht heeft vaak een 
negatieve connotatie (averechtse macht), maar kan ook als positief (gerechte macht) 
worden uitgelegd bijvoorbeeld in termen van gezag. Mensen met macht ervaren macht 
niet altijd als macht. Vaak zien zij machtsuitoefening als het oprecht beantwoorden aan 
de behoeften van anderen. Dat zien zij als dienstbaarheid, niet als machtsuitoefening. 
Desalniettemin gaat het om beïnvloeding, ook wanneer het gaat om zingeving. Be-
langrijk is om in de praktijk ook op dit aspect van zingeving te reflecteren om niet te 
ontaarden in  averechtse machtsuitoefening.
Karakas (2010) identificeert, naast de toepassing als managementtruc, nog een tweetal 
mogelijke risico’s en geeft aan dat reflectie op deze risico’s van belang is. Eén van de 
risico’s is met name van toepassing in relatie tot spiritualiteit, de zoals Karakas omschrijft 
“neiging tot bekering” waarbij één bepaald inzicht kan worden voorgesteld als het 
ultieme inzicht, waardoor de waarde van andere inzichten en visies wordt ondermijnd. Dat 
kan leiden tot verdeeldheid ten koste van de saamhorigheid. Zeker wanneer de inzichten 
gebaseerd zijn op specifieke religieuze opvattingen die niet iedereen in de organisatie 

16 Ter Borg en Ter Borg (2009) vervangt het woord behoefte uit de pyramide van Maslow door 
het woord verlangen. Mensen verlangen naar zin, in de betekenis van samenhang, ontologische 
geborgenheid, geloofwaardigheid, vertrouwen en transcendentie. Degene die aan dit verlangen 
kan beantwoorden, en antwoord kan bieden op vragen die voortkomen uit het verlangen naar zin, 
kan macht (in positieve en in negatieve zin) uitoefenen over anderen.
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kan delen. Van belang is te reflecteren op en open te staan voor diversiteit. Een tweede 
risico dat Karakas identificeert is onbespreekbaarheid van het onderwerp. Door de 
zakelijke neiging om geloof en rede, kerk en staat en het spirituele en het seculiere van 
elkaar te scheiden is het niet altijd mogelijk om het onderwerp zingeving in organisaties 
bespreekbaar te maken. Voor sommige medewerkers zijn zingevingsgesprekken te 
persoonlijk. Er bestaat een mogelijkheid dat zij het interpreteren als een aantasting van 
hun privacy, werknemers kunnen zich soms onder druk gezet voelen als de werkgever 
zingeving in organisaties nadrukkelijk wil positioneren. Om de integratie van zingeving 
in organisaties succesvol te laten verlopen is het volgens Karakas (2010) van belang om 
ruimte te bieden aan diversiteit van opvattingen, open te staan voor verzoeken vanuit 
medewerkers zelf, en aandacht te besteden aan het creëren van een sfeer van openheid 
waarin medewerkers hun mening, visie en gedachten vrij kunnen uiten en iedere 
werknemer erkend en gekend wordt.

Zingeving: haar verschijningsvorm(en)
Hiervoor heb ik het proces van zingeving verkend. Ik heb laten zien dat het proces begint 
met het stellen van zinvragen. Deze vragen doen zich voor bij belangrijke overgangen 
(zowel positieve als negatieve) in het leven, maar doen zich ook voor in het alledaagse 
(het zin-continuüm). Het zingevingsproces heb ik gedefinieerd als het beantwoorden 
of beter het zoeken naar antwoorden op zinvragen. Zingeving is niet uitsluitend een 
cognitief proces waarin samenhang en oriëntatie wordt aangebracht, maar is ook een 
proces met een duidelijke affectieve kant, waarin betrokkenheid een grote rol speelt. 
Zingeving is een continu proces, zinvragen zijn dus altijd aan de orde. Het construeren 
van zin en betekenis vindt plaats in de sociale context. In het model van Mooren (1998) 
komen vijf elementen naar voren die van belang zijn om zin te ervaren: begrijpelijkheid, 
betrokkenheid, gemoedsrust, eigenwaarde en competentie. Deze elementen helpen 
om te herkennen hoe het zingevingsproces verloopt. Nu deze verkenning naar het 
proces van zingeving heeft plaatsgevonden is er nog een onbeantwoorde vraag: in welke 
verschijningsvorm doet het zingevingsproces zich voor? Hoe kunnen we haar zien, (leren) 
kennen en begrijpen? Het is van belang dit te weten, want als je haar verschijningsvorm 
niet kent, is het lastig om er iets mee te doen. 

Het beantwoorden van zinvragen vindt plaats door het vertellen van (levens)verhalen. 
Er kan gesteld worden dat het zingevingsproces een narratieve grondvorm (Smit, 2015; 
Bohlmeijer, 2012) of verschijningsvorm heeft, waarin het vermogen tot verbeelding 
een belangrijke rol speelt (Mooren, 2011/2012). Of in andere woorden: de mens is 
primair een betekenisgever die vooral narratieve structuren gebruikt (Ganzevoort, 
1998). Mensen geven vorm aan hun leefwereld en aan hun identiteit door middel 
van verhalen. Verhalen kennen een organiserend vermogen; door het vertellen van 
verhalen construeren mensen samenhang. Je (levens)verhaal verwoorden betekent 
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narratief omgaan met jezelf en verhalenderwijs vormgeven aan je bestaan. In het verhaal 
proberen mensen hun ervaringen onder woorden te brengen en te verduidelijken voor 
zichzelf en voor anderen (Uleyn, 1999; p. 83-96). In verhalen geven mensen betekenis aan 
het leven en aan wat zich in hun leven voordoet. Afzonderlijke feiten en gebeurtenissen 
worden in verhalen verbonden tot één verhaal, met een begin, een midden en een 
einde. In verhalen worden losse elementen gekoppeld aan plaats, tijd (verleden, heden 
en toekomst) en aan mensen. Verhalen helpen om van gebeurtenissen en ervaringen 
een coherent geheel te maken, en handelingen en gemaakte keuzes te verantwoorden. 
Verhalen maken de rode draad in het leven zichtbaar. Mensen ontwikkelen verhalen over 
wie zij zijn of willen zijn en geven deze verhalen een emotionele kleuring mee. Zo kunnen 
verhalen een ondertoon hebben van tragiek, verdriet, geluk, vreugde, vertwijfeling, spijt 
en gedrevenheid en daarmee veel zeggen over de persoon die het verhaal vertelt.

Verhalen worden gedeeld met mensen aan wie het verhaal wordt verteld. Zij beant-
woorden onze verhalen op hun beurt ook weer met verhalen. Zo raken verhalen met 
elkaar verbonden en ontstaat er sociale identiteit. Op deze wijze worden ook individuele 
verhalen verbonden met verhalen van bijvoorbeeld organisaties. Mensen bevinden zich 
in een complex web van kleine en grote verhalen die allemaal met elkaar in verbinding 
staan. Ganzevoort (1998) omschrijft narrativiteit als: “de verhaalachtige structuur, waarin 
een verteller vanuit het eigen perspectief, het leven ervaart en verstaat en waarin hij of 
zij een rolverdeling aanbrengt, om zich daarmee te positioneren in relaties en zich te 
verantwoorden voor het publiek.” Een essentieel kenmerk van de narratieve benadering 
in zin- en betekenisgeving is dat in deze benadering niet wordt gezocht naar de 
objectieve waarheid en of de verteller wel of geen gelijk heeft. De vraag die aan de orde 
is, is hoe het verhaal wordt geconstrueerd en waarom dat zo gebeurt. 

Aandacht voor de narratieve dimensie is niet nieuw; verhalen worden al eeuwenlang 
ingezet om beelden, oriëntaties en opvattingen over te dragen. Maar de systematische 
ontwikkeling van narratieve benaderingen binnen verscheidene disciplines in de sociale 
en geesteswetenschappen vindt sinds de 2de helft van de twintigste eeuw plaats. De 
hermeneutische filosofie van Ricoeur heeft daar een grote invloed op gehad en heeft het 
denken over de verschijningsvorm van het zingevingsproces sterk beïnvloed (Ganzevoort, 
2011). Ook in de organisatiewetenschappen doet aandacht voor narrativiteit haar 
intrede onder de noemer storytelling. Zo wordt in organisaties, storytelling steeds vaker 
als methode ingezet (bijvoorbeeld: Claassen, 2011; Gladwell, 2015; Vandewijer, 2009) om 
ontwikkelingen en veranderingen te helpen duiden, over te brengen en verbinding met 
de verhalen en beelden bij medewerkers tot stand te brengen.

Het verbeeldingsvermogen speelt een belangrijke rol in de narratieve verschijning 
van zingeving. Zo wijst Mooren (2011/2012) op het gebruik van beeldspraak in relatie 
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tot het zingevingsproces, waarbij metaforen de meest duidelijke rol hebben. Meta-
foren17 hebben een structurerende functie (dragen bij aan samenhang en begrip), 
een expressieve functie (geven uitdrukking aan wie je bent en wat je voelt) en ook 
een heuristische functie, dat wil zeggen dat we aan de hand van metaforen, kennis en 
inzicht kunnen verkrijgen over wat mensen duidelijk proberen te maken: welke beelden 
gebruiken zij in hun verhaal en wat zeggen deze beelden? Elke metafoor roept kwaliteiten 
en eigenschappen op van het onderwerp dat aan de orde is, en zegt daarmee iets over 
de waardering of beleving van een situatie bij de verteller die de metafoor gebruikt. 
Aandacht voor metaforen in verhalen kan helpen om een reflectieproces op gang te 
brengen. 
Maar wat betekent de narratieve verschijningsvorm van zingeving nu concreet? Smit 
(2015) merkt terecht op dat wie het zingevingsproces wil analyseren, zich moet verdiepen 
in haar verschijningsvorm: het analyseren van verhalen en het interpreteren van de 
betekenis van die verhalen in relatie tot de context. Begeleiding in zingeving betekent 
dan ook het begeleiden in het vertellen van verhalen en het verstaan van verhalen. 
Bijvoorbeeld door te helpen om de rode draad in het verhaal terug te vinden. Of door 
een gestokt verhaal op gang te brengen, bijvoorbeeld door een nieuwe wending in het 
verhaal aan te brengen of nieuwe inhoud aan te dragen wanneer de verteller niet meer 
verder kan met het verhaal dat hij heeft (Uleyn, 1999). Oog voor verhalen benadrukt het 
belang van luisteren. Welke verhalen vertellen mensen? Wat betekenen die verhalen? 
Wat is hun levensverhaal? Welke beelden hebben mensen over belangrijke onder- 
werpen? Waar halen zij inspiratie uit? En wat doet dat met hen? Hoe beïnvloeden deze 
beelden hoe mensen aankijken tegen het leven en wat zich daarin voordoet? Wat 
vinden mensen van waarde? Wat of wie zijn belangrijk? Kunnen mensen uitbeelden wie 
zij zijn en waarvoor ze staan? Hoe ziet de levensloop eruit? En welke ontmoetingen zijn 
bepalend geweest? Het stellen van dit type vragen helpt het zingevingsproces op gang. 
De verhalen, die met de antwoorden gepaard gaan, bieden zicht op en inzicht in het 
zingevingsproces en vormen een aanknopingspunt om zin- en betekenisgeving aan de 
orde te stellen.

Groei en zelfverwerkelijking als zingeving
Ik benoemde net al dat antwoorden op zinvragen minder worden gezocht in de 
traditionele zingevingssystemen en levensbeschouwingen. Zin wordt niet meer gezien 
als van buitenaf gegeven. Antwoorden op vragen naar zin kunnen (of moeten) mensen 
zelf vaststellen. Door Stoker benoemt als dat de mens zelf zingever is geworden (Stoker, 
1993). Zelfverwerkelijking, zelfactualisatie en zelfontplooiing worden daardoor hoog 

17 Een metafoor is een vorm van beeldspraak waarbij eigenschappen van het ene object worden 
toegekend aan het andere object zonder dat letterlijk te nemen. Bijvoorbeeld de uitspraak: hier 
zouden we eens bij moeten stilstaan. Daar wordt niet letterlijk mee bedoeld dat we stil moeten 
staan, maar wordt stilstaan als metafoor gebruikt voor bezinning.
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genoteerd als zinervaring of zelfs als zingeving gezien. In de literatuur over zingeving en 
in bijvoorbeeld het model van Mooren komen we het onderwerp zelfverwerkelijking als 
aspect van zingeving niet of nauwelijks tegen. Toch wil ik dit aspect toevoegen aan het 
concept zingeving. Met name – zo zal ik in de volgende paragraaf laten zien – omdat 
zelfverwerkelijking, ontwikkeling en groei onderwerpen van aandacht zijn als het gaat 
om zingeving in de context van werk en organisatie. In de literatuur over zingeving 
komen we de aandacht voor zelfverwerkelijking als onderdeel van het zingevingsproces 
voornamelijk tegen bij de Amerikaans klinisch psycholoog en grondlegger van de 
humanistische psychologie: Abraham Maslow. 
In 1943 introduceerde Maslow een hiërarchische ordening van menselijke behoeften. 
Bekend als de ‘piramide van Maslow’ en te kenmerken als een motivatietheorie 
(Heitink, 2000; p. 93). Maslow ziet de mens als een sterk gemotiveerd wezen met een 
brede waaier aan drijfveren. In de piramide worden menselijke behoeften op een 
hiërarchische manier gerangschikt. Maslow spreekt over fundamenten. Het niet kunnen 
voldoen aan fundamentele behoeften leidt volgens Maslow tot vermindering van 
volle menselijkheid en tot een blokkering van menselijke mogelijkheden. De piramide 
onderscheidt lagere fundamentele behoeften (bestaande uit fysiologische behoeften). 
En hogere fundamentele behoeften, zoals de behoefte aan veiligheid en zekerheid, 
saamhorigheid, erkenning en waardering. Behoefte aan groei of zelfactualisatie, dat bij 
Maslow gelijk staat aan zingeving, staat aan de top van de piramide. Deze behoefte 
is niet fundamenteel, maar kan pas plaatsvinden als er aan de andere fundamentele 
behoeften is voldaan (Maslow, 1943; p. 370-396). De behoefte aan zelfverwerkelijking, 
gericht op zijnswaarden, wekt bij mensen het verlangen om meer te worden dan wie 
men is en te doen waarvoor ze gekomen zijn. Volgens Maslow streven mensen naar het 
bereiken van zelfverwerkelijking. Hoewel Maslow een vaak aangehaalde theoreticus is, 
is in wetenschappelijk onderzoek weinig evidentie gevonden voor zijn aannamen. Op 
pagina 50 staat de piramide van Maslow afgebeeld.

Zingeving: het proces samengevat
De termen zin en zingeving kennen, vanwege hun veelomvattendheid, een zekere mate 
van vaagheid en onduidelijkheid. Daarom is in deze paragraaf het proces zingeving 
nader verkend en toegelicht. Ik heb laten zien dat het zingevingsproces begint met 
het stellen van zin- of bestaansvragen naar aanleiding van ervaringen die om zingeving 
vragen. Dit kan het geval zijn in dagelijkse ervaringen in het werk- en privéleven, maar 
ook in contingentie-ervaringen waarbij het zowel om positieve als negatieve ervaringen 
kan gaan. Ik heb een schets gegeven van de soort vragen die als zinvragen te kenmerken 
zijn. Daarin is te zien dat er een duidelijke overlap bestaat met vragen naar identiteit; 
zinvragen zijn vragen naar individuele en sociale identiteit, naar het moreel wenselijke en 
naar perspectieven. Het vragen en het beleven van zin speelt zich af in een zin-continuüm 
(Ter Borg en Ter Borg, 2009; Stoker, 1993) van dagelijkse zinbeleving, intense zinbeleving 
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en ervaringen van de afwezigheid van zin. Ik heb in deze paragraaf zingeving gedefinieerd 
als het proces waarin antwoorden op zinvragen worden gezocht, gevonden of herijkt en 
dat dit proces bijdraagt aan (bestaans)oriëntatie, het ervaren van samenhang (cognitief), 
betrokkenheid en verbinding (affectieve elementen). Zingeving is dus niet uitsluitend 
een cognitief proces, maar heeft ook een duidelijke affectieve kant. Zingeving is niet 
(cognitief) maakbaar, want ook in het zoeken naar antwoorden kunnen er onverwachte 
wendingen optreden. Aan de hand van het door Mooren (1998) ontwikkelde model 
is inzichtelijk gemaakt dat een gunstig verloop van het zingevingsproces bijdraagt 
aan het ervaren van: begrijpelijkheid, betrokkenheid, gemoedsrust, eigenwaarde en 
competentie. In het proces van beantwoorden van zinvragen zijn traditionele zingevings- 
systemen niet meer de grote leverancier van antwoorden, maar is de mens zelf zingever 
geworden. Zelfverwerkelijking, groei en ontwikkeling (Maslow, 1943) of mogelijkheden 
daartoe zijn daarmee onderwerp van aandacht in het zingevingsproces geworden (of 
wordt soms zelfs als zingeving gezien). Tot slot heb ik laten zien dat het zingevingsproces 
een narratieve verschijningsvorm kent, waarin het vermogen tot verbeelding een 
belangrijke rol speelt. Wie het zingevingsproces wil leren kennen, haar begrijpen en 
begeleiden, moet zich eigenlijk verdiepen in het verstaan en het (helpen) vertellen van 
verhalen (Ganzevoort, 1998). Nu ik in deze paragraaf zingeving en het proces zingeving 
heb verkend zal ik in de volgende paragraaf zingeving in de context van werk en 
organisaties nader onder de loep nemen.

Zelfontplooing

Behoefte aan waardering 
en erkenning

Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Behoefte aan sociaal contact

Lichamelijke behoeften

Piramide van Maslow.
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2.3 Zingeving in de context van werk en organisatie
In paragraaf 2.2 stond aan de hand van de vraag ‘wat is zingeving?’ het verkennen van 
het zingevingsproces centraal. In deze paragraaf ga ik niet op zoek naar een andere 
definitie of beschrijving van dat proces, maar verken ik op basis van beschikbare weten-
schappelijke literatuur, in welke hoedanigheid zingeving vorm en aandacht krijgt in de 
context van werk en organisatie. Deze verkenning hoeft dan weliswaar niet te leiden tot 
een andere definitie van zingeving, maar kan wel interessante aanvullingen opleveren. 
Bij het zoeken naar literatuur, die zou passen binnen deze paragraaf, zijn mij een paar 
dingen opgevallen. Bijvoorbeeld dat literatuur naar zingeving in de context van werk en 
organisatie zeer is versnipperd. Er is een omvangrijke hoeveelheid artikelen beschikbaar 
over zingeving of over aspecten van zingeving in de context van werk. Tussen die 
hoeveelheid aan artikelen bestaat nauwelijks overlap. Er ontbreekt een geïntegreerd 
kader. Daarom heb ik mij in dit deel van het theoretisch kader voornamelijk gewend tot 
een overzichtswerk van Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010). Een ander punt dat mij in 
de uitwerking van dit deel van het theoretisch kader is opgevallen, is dat veel literatuur 
over zingeving in de context van werk en organisatie een meer zakelijk karakter kent. 
De beschikbare literatuur is functioneel en instrumenteel van aard. Dat heeft ook direct 
een weerslag op de schrijfstijl in deze paragraaf; van een verhalende stijl naar een meer 
zakelijke weergave. Dat hoeft niet erg te zijn, want een meer zakelijke weergave kan juist 
helpen om in een relatief kort gedeelte van een theoretisch kader een helder overzicht 
aan te brengen in de materie. Dat is dan ook het doel van deze paragraaf: het bieden 
van zicht op en inzicht in de stand van zaken met betrekking tot onderzoeksliteratuur 
over zingeving in de context van werk en organisatie.

In de huidige tijdgeest is het zelf, zelfontplooiing en persoonlijke groei meer voorop 
komen te staan. Mogelijkheden tot groei en ontwikkeling in het werk vormen daardoor te 
meer een bron van voldoening en zingeving. Als gevolg daarvan komt er in organisaties 
meer aandacht voor het ontwikkelen van medewerkers. Zingeving in werk en organisatie 
uit zich, vanuit strategisch organisatieperspectief, in het centraal stellen van de mens in 
de organisatie. Dat vormt een belangrijke basis om binnen organisaties oog te hebben 
voor processen als zingeving die als van nature bij het mens-zijn horen. Daar ga ik in 
deze paragraaf eerst nader op in. Naast het strategisch organisatieperspectief heb ik 
ook aandacht voor betekenisgeving en haar invloed op het handelen van individuele 
medewerkers. Dat doe ik aan de hand van een toelichting op het concept sensemaking 
van Weick. Aansluitend geef ik aan de hand van het literatuuronderzoek van Rosso, Dekas 
en Wrzesniewski (2010) een overzicht van de belangrijkste bronnen van zingeving in werk 
en licht ik mechanismen, waardoor zingeving in werk tot stand komt, nader toe. Daarna 
besteed ik ruim aandacht aan het onderwerp spiritualiteit, als aspect van zingeving, 
in organisaties. Ik laat zien dat met spiritualiteit in organisaties niet zozeer iets anders 
wordt bedoeld als het zingevingsproces zoals ik dat tot nu toe heb beschreven. Met 
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de introductie van de term spiritualiteit zijn ontwikkeling, groei en zelfverwerkelijking 
belangrijke aanvullingen geworden in het proces van zingeving in relatie tot werk en 
organisatie. Maar, het begint bij oog en aandacht voor mensen, zoals Gratton (2001) in 
haar werk laat zien.

Zingeving in organisaties: de mens centraal stellen
Gratton, hoogleraar en onderzoeker binnen het domein van het human resource 
management, stelt dat, wanneer organisaties de mens centraal willen stellen, zij zich 
rekenschap moeten geven van de fundamentele karakteristieken die behoren bij 
het mens-zijn. Daarmee introduceert Gratton aandacht voor zingeving in de context 
van organisaties. Gratton laat in haar werk zien welk belang eraan gelegen is om in 
organisaties integraal (in beleid, processen en besluitvorming) rekening te houden met 
de basisprincipes die inherent zijn aan de mens. Gratton ziet dit als enige manier om 
het centraal stellen van het menselijk kapitaal daadwerkelijk te bestendigen. Maar over 
welke basisprincipes hebben we het dan? De basisprincipes zijn volgens Gratton: 1) 
mensen functioneren in tijd, 2) mensen streven naar zingeving en 3) mensen hebben 
een ziel. Functioneren in tijd, het eerste basisprincipe, betekent dat mensen een 
belang toekennen aan verleden, heden en toekomst. Dat is bepalend voor het denken 
en het gedrag van mensen. In relatie tot het functioneren in tijd adresseert Gratton 
dan ook het belang van het ontwikkelen van een (toekomst)visie. De factor tijd speelt 
ook een rol in ontwikkeling. Ontwikkeling vindt plaats in fases, stadia en cylci en over 
langere periodes. Voor ontwikkeling hebben mensen dus tijd nodig. Een visie helpt 
om die ontwikkeling te plaatsen; waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? 
Het wenkend perspectief, zoals in de vorige paragraaf beschreven, als onderdeel van 
zinvragen. Dan het streven naar zingeving, het tweede basisprincipe. Gratton merkt 
op dat gebruik van de term zingeving wellicht wat ongemakkelijk is in de context van 
organisaties, maar meent ook dat het juist van belang is om een begrip of concept als 
zingeving niet te ontkennen, want: “I believe to deny them is to create organizations fit 
for machines, not people” (Gratton, 2001; p.13). Zingeving vat Gratton hier op als het 
menselijk streven naar het interpreteren en begrijpen van wat er om hen heen gebeurt, 
het streven om de doelstelling van de organisatie te doorgronden en de betekenis van 
hun eigen rol daarin. Als derde principe benoemt Gratton dat mensen een ziel hebben. 
Mensen zijn geen machines, maar hebben een persoonlijke identiteit en dromen over 
(hun) mogelijkheden. De mate van vertrouwen, die mensen in de organisatie ervaren, 
is bepalend voor de mate waarin mensen hun eigen identiteit en bijdragen – dus ook 
hun talenten – wel of niet tot uiting laten komen in de werkomgeving. En dat is zowel 
voor het individu als de organisatie van belang. Zie voor een nadere toelichting van de 
principes het kader op pagina 54.
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Gratton heeft, in aansluiting op haar perspectief, een methode ontwikkelt waarmee 
organisaties worden geholpen om congruentie aan te brengen tussen zingeving (de drie 
basisprincipes) en de bedrijfsstrategie. Met betrekking tot aandacht voor zingeving doet 
zij naar aanleiding van haar onderzoek een beroep op leidinggevenden: “Individuals 
want to understand the organization’s purpose and how they can contribute, but senior 
managers must unleash this potential” (Gratton, in Bellens, De Jonge en Hazelhoff,  
2003). Gratton adresseert aandacht voor zingeving in de organisatie, maar er is ook kritiek. 
De door haar ontwikkelde methode om zingeving in de organisatie te bevorderen is 
vooral gebaseerd op participatie van medewerkers, maar zegt inhoudelijk niet veel over 
zingeving, behoudens het benoemen van het belang van een visie. Daarnaast wordt 
opgemerkt dat Gratton in het gebruik van voorbeelden en best practices veelvuldig 
gebruikt maakt van organisaties waarin nadrukkelijk een sterke leider aanwezig is (in de 
vorm van de oorspronkelijke oprichters), waardoor de identiteit van de organisatie wordt 
vereenzelvigd met de identiteit van de leider. Gratton onderkent het strategisch belang 
van zingeving in de organisatie, maar werkt dit dus niet verder uit (Bellens, De Jonge en 
Hazelhoff, 2003). 

Hoewel Gratton vanuit haar strategisch perspectief geen nadere uitwerking geeft van 
zingeving in de context van de organisatie, neem ik de volgende elementen uit haar 
werk in mijn gedachtenvorming mee. Wil een organisatie daadwerkelijk aandacht 
inbedden voor mensen dan moet zij zich rekenschap geven van datgene wat eigen 
is aan het mens-zijn; het proces van zingeving maakt daar nadrukkelijk onderdeel van 
uit. Aansluitend is het van belang om in de organisatie congruentie aan te brengen 
tussen het zingevingsproces en de strategie in de organisatie. Het wenkend perspectief 
(visie) is daarin een belangrijk onderdeel, onder andere in relatie tot ontwikkeling. Wat 
ik ook meeneem, is de nadruk die Gratton legt op het belang van leidinggevenden in 
het begeleiden van medewerkers, zodat zij kunnen ontdekken wat hun bijdrage in de 
organisatie kan zijn. 

Sensemaking
Daar waar Gratton zich in haar onderzoek focust op het belang van aandacht voor 
zingeving vanuit het strategisch organisatieperspectief, zien we bij Weick juist een focus 
op hoe betekenisgeving bij individuele medewerkers tot stand komt. Met de intro- 
ductie van het concept sensemaking18 (Weick, Sutcliffe en Obstfeld, 2005) laat Weick 
zien welke dynamiek zich bij medewerkers voordoet in het proces van betekenisgeven. 
Dit concept laat ook zien hoe het betekenisgeven van invloed is op de besluitvorming 
en het professionele handelen van medewerkers. Niet de organisatiestructuur staat in 
het denken van Weick centraal, maar de mensen die handelend en geconfronteerd met 

18 Organizational sensemaking is first and foremost about the question: How does something come 
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Fundamentele principes van het mens-zijn volgens Gratton (2001).

Principe 1: mensen functioneren in de tijd:
–  overtuigingen, hoop en inzet uit het verleden beïnvloeden het heden;
–  toekomstverwachtingen beïnvloeden gedrag in het heden;
–  mensen kennen belang toe aan verleden, heden en toekomst;
–  kennis en vaardigheden ontwikkelen zich over een langere periode;
–   menselijke ontwikkeling voltrekt zich via stadia, levensfasen en cycli, die mensen 

gemeenschappelijk hebben;
–  attitudes en waarden verzetten zich tegen snelle verandering.

  
Vaardigheden die belangrijk zijn om dit principe aan te spreken;

–  formuleren toekomstvisie;
–  aftasten van toekomstige mogelijkheden;
–  een strategie ontwikkelen die mensgericht is. 

Principe 2: mensen zoeken naar zingeving
–   mensen streven naar het interpreteren van gebeurtenissen en de omgeving, zijn 

actief bij de wereld betrokken om zin te ontdekken, te begrijpen wie zij zijn en wat 
ze kunnen bijdragen;

–   symbolen (artefacten of gebeurtenissen) zijn belangrijk bij het ontdekken van 
zingeving;

–  in de tijd ontwikkelen mensen een gemeenschappelijk besef van zingeving.

Vaardigheden die belangrijk zijn om dit tweede principe aan te spreken;
–   diagnosticeren van de organisatie: in hoeverre sluiten alle taken, processen en 

beleid aan bij het mensgericht werken? En hoe wordt dit door individuele leden 
ervaren?

–  inzicht hebben in de systematiek van zingeving;
–  adaptatievermogen.

Principe 3: mensen hebben een ziel
–   ieder mens heeft een diep gevoelde persoonlijke identiteit (wie zij zijn en waar ze in 

geloven);
–  mensen kunnen vertrouwen, zich door werk laten inspireren en zijn dan creatiever;
–  mensen dromen over mogelijkheden en gebeurtenissen;
–  mensen kiezen om kennis te delen of niet, afhankelijk van hoe zij zich voelen.

Vaardigheden die bij dit principe horen:
–  emotionele vaardigheid;
–  het kweken van vertrouwen en betrokkenheid: rechtvaardig en redelijk handelen;
–  aangaan van een psychologisch contract.
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Fundamentele principes van het mens-zijn volgens Gratton (2001).

praktische puzzels betekenis proberen te geven aan situaties waar zij zich in bevinden. 
Het zijn volgens Weick de menselijke interacties die de basis vormen van organisaties 
en niet de organisatiestructuur. Deze gedachtegang levert een fundamenteel ander 
perspectief op ten aanzien van organiseren. Daar waar structuren in organisaties vaak 
worden gebruikt om fundamentele problemen in samenwerking of logistiek op te lossen 
is het vanuit deze visie nog maar de vraag of het aanbrengen van structuurwijzigingen 
wel de echte oplossingen voor deze problematieken biedt. In zijn boek The Social 
Psychology of Organizing (1979), formuleert Weick zijn visie dat organisaties moeten 
worden gezien als processen, waarin mensen al doende nut met elkaar vormen en 
betekenisgeven aan wat zij in interactie met elkaar tot stand brengen. Communicatie 
is daarin essentieel. Ook hier zien we dus het sociale aspect en het verhalende aspect 
van zingeving terugkomen. Het concept sensemaking kan behulpzaam zijn om het 
professionele handelen van medewerkers beter te duiden. In die hoedanigheid wordt 
het concept sensemaking gehanteerd in onderzoek naar het professionele handelen en 
wat daaraan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld in het proefschrift van Landman (2015) over 
betekenisgeving in politiewerk en in het proefschrift van Verleg (2012) over zingeving in 
publieke besluitvorming. Het concept kan ook worden gebruikt in het nadenken over 
welke organisatiestructuur dan het best past bij het professionele handelen met alle 
interacties die daarbij horen. De vraag is dan ondersteunt de structuur de interactie?

Volgens Weick passen mensen sensemaking toe om betekenis te kunnen geven aan 
de stroom van informatie en gebeurtenissen. Deze betekenis helpt bij het omgaan met 
ambiguïteit (vergelijkbaar met de zinvragen die ontstaan als gevolg van contingentie-
ervaringen zoals beschreven in paragraaf 2.2.). Betekenisgeving gaat volgens Weick 
om meer dan alleen interpretatie; sensemaking laat zien hoe mensen tot interpretatie 
komen en wat in het tot stand komen van interpretatie een rol speelt. Door het geven 
van betekenis creëren medewerkers actief en zelf de werkelijkheid. Weick benoemt 
een zevental kenmerken van het sensemaking proces, welke in het kader op pagina 56 
worden weergegeven. 
Betekenisgeving is ook in het concept sensemaking van Weick gericht op het creëren van 
samenhangende kaders om de werkelijkheid te begrijpen. Hierbij legt Weick de nadruk 
op zijn constatering dat mensen eerst betekenisgeven, vervolgens een interpretatie 
tot stand brengen en daarna pas tot handelen overgaan. Dit aspect is eveneens 

to be an event for organizational members? Second, sensemaking is about the question: 
What does an event mean? In the context of everyday life, when people confront something 
unintelligible and ask “what’s the story here?” their question has the force of bringing an event 
into existence. When people then ask “now what should I do?” this added question has the force 
of bringing meaning into existence, meaning that they hope is stable enough for them to act into 
the future, continue to act, and to have the sense that they remain in touch with the continuing 
flow of experience.” (In: Weick, Sutcliffe en Obstfeld, 2005).
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Weick geeft inhoud aan het begrip sensemaking door er zeven kenmerken aan te 
verbinden (Weick, Sutcliffe en Obstfeld, 2005; Weick, 1995): 

–   Sensemaking is gefundeerd in identiteitsconstructie: als mensen betekenisvolle 
situaties construeren, geven ze aan wie zij zelf (willen) zijn. Zingeving begint 
met de zingever. Het zingevingsproces wordt gestuurd vanuit de behoefte een 
eigen identiteit te creëren. Een proces dat interactief is en voortdurend wordt 
geherdefinieerd doordat individuen in verbinding staan met hun omgeving.

–   Sensemaking is retrospectief: het gaat om het achteraf structureren van en 
betekenisgeven aan ervaringen. Wat zich evolutionair ontwikkelt, wordt achteraf 
begrepen.

–   Sensemaking creëert zinvolle omgevingen: Weick koppelt sensemaking aan het 
begrip enactment. Waarmee hij bedoelt dat mensen niet alle signalen uit de 
omgeving oppakken, maar een selectie daarvan. Er vindt dus als het ware een 
vereenvoudiging plaats van de werkelijkheid, voordat interpretatie tot stand komt. 
Het gaat niet alleen om het interpreteren van wat bestaat, maar ook om creëren van 
de werkelijkheid. Zingeving is te kenmerken als een evolutionair proces.

–   Sensemaking is sociaal: constructie en interpretatie komt tot stand door interactie 
tussen mensen. Interpretaties van ervaringen worden mede bepaald door de sociale 
context waarin men leeft. Wetten, regels, tradities, symbolen en taal zijn daarmee 
van invloed op de interpretatie die gegeven wordt aan ervaring.

–   Sensemaking is een continu proces: processen hebben geen begin of einde, en zo 
ook het proces van zingeving niet. Zingeving is een dynamisch proces. 

–   Sensemaking is gericht op en wordt bepaald door ‘extracted cues’: het proces van 
zingeving is gefocust op bepaalde elementen die de zingever waarneemt vanuit 
zijn horizon. Het is dus altijd een subjectieve waarneming en geen objectieve 
waarneming van de werkelijkheid.

–   Sensemaking wordt meer bepaald door plausibiliteit dan door nauwkeurigheid: 
mensen richten zich niet op het tot stand brengen van een kloppende analyse van 
de werkelijkheid, maar op een bruikbaar beeld van de werkelijkheid. Zingeving is 
afhankelijk van de subjectiviteit van de waarnemer.

Alle signalen en informatie die mensen opdoen, worden in een cognitieve structuur 
geplaatst waar zij worden verweven met kennis (door Weick benoemd als selection). 
Pas als informatie wordt omgeven met reeds aanwezige kennis leidt dit tot een 
definitie van de situatie. Alle betekenissen die mensen toekennen worden opgeslagen 
in het geheugen (retention) (Choo, 1996).

Zeven kenmerken van het sensemakingproces volgens Weick.
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vergelijkbaar met de oriëntatiefunctie van zingeving zoals reeds beschreven in paragraaf 
2.2. Het concept toont wel het belang om te reflecteren op organisatieprocessen en 
dat te vertalen naar een passende organisatiestructuur. Gezien dit onderzoek niet tot 
doel heeft om het professionele handelen van medewerkers beter te duiden en te 
begrijpen, leidt het concept sensemaking niet direct tot nieuwe informatie of kennis 
welke in dit onderzoek toepasbaar is. Ik wilde het werk van Weick toch in dit theoretisch 
kader noemen, gezien Weick concepten als sensemaking introduceerde binnen de 
organisatiewetenschappen en daarmee een niet onbelangrijke trendbreuk in deze 
wetenschappelijke discipline tot stand bracht.

Onderzoek naar zingeving in werk en organisatie: een overzicht
In de inleiding bij deze paragraaf benoemde ik al dat literatuur naar zingeving in 
de context van werk en organisatie (meaning of work) zeer is versnipperd. Er is een 
omvangrijke hoeveelheid artikelen beschikbaar over zingeving of over aspecten 
van zingeving in de context van werk. Tussen die hoeveelheid aan artikelen bestaat 
nauwelijks overlap. Daarom heb ik mij voor dit deel van het theoretisch kader met name 
gewend tot een overzichtswerk van Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010). Ook deze 
onderzoekers constateren dat de beschikbare literatuur is versplinterd in een scala aan 
theoretische perspectieven en methodologische benaderingen en dat daardoor geen 
integraal en samenhangend beeld over meaning of work is ontstaan. De onderzoekers 
hebben met het literatuuronderzoek voornamelijk tot doel gehad alsnog een integraal 
beeld ten aanzien van meaning of work tot stand te brengen en vervolgonderzoek 
daarmee een impuls te geven. Een bespreking van het literatuuronderzoek in deze 
paragraaf is behulpzaam om relatief snel zicht en inzicht te geven in de stand van zaken 
met betrekking tot literatuur over zingeving in de context van werk en organisatie.

Zingeving in werk, of zoals in de Engelstalige literatuur meaning of work en meaning-
fulness, beslaat een breed terrein van onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
zich onder meer gericht op vragen als: hoe vinden medewerkers zingeving in werk? 
Hoe wordt betekenis toegekend aan het werk? Hoe heeft zich dat in de loop van de tijd 
ontwikkeld? En wat doet de ervaring van zingeving in werk met de medewerkers en met 
de organisatie? 
Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010) hebben in hun literatuuronderzoek literatuur 
vanuit de organisatiewetenschappen over meaning of work en meaningfulness nader 
geanalyseerd (het betreft hier dus geen interdisciplinair onderzoek). Vanuit de organi-

satiewetenschappen is de aandacht voor meaning of work vooral getriggerd door de 

positieve invloed van zingeving op een groot aantal, niet onbelangrijke elementen 

van organisaties. Rosso, Dekas en Wrzesniewski geven in hun overzichtsartikel een 

opsomming: de positieve invloed van meaning of work is aangetoond ten aanzien van 

werkmotivatie, arbeidsverzuim, work behavior, engagement (mate waarin sprake is van 

Zeven kenmerken van het sensemakingproces volgens Weick.
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verbondenheid met en commitment aan de organisatie), stress, identificatie met de 

organisatie, ontwikkeling in de loopbaan, prestatie, ervaren welbevinden en ervaren 

voldoening bij medewerkers. De onderzoekers constateren in hun overzichtsartikel dan 

ook dat meaning of work een positieve connotatie heeft en dat in de literatuur veelvuldig 

de termen meaning en meaningfulness voor en door elkaar worden gebruikt, zoals dat in 

het Nederlands ook het geval is (bijvoorbeeld zingeving, zinvol, betekenisgeving etc.). Een 

andere constatering is dat onderzoek naar meaning of work veelal vanuit psychologisch 

perspectief heeft plaatsgevonden en dat de ervaring van zingeving vanuit het individu 

daarin met name centraal staat. Dat heeft overigens ook haar weerslag op het theoretisch 

framework dat de onderzoekers ontwikkelden op basis van hun literatuuronderzoek. 

Gezien de omvang van het onderzoek en het overzicht dat het artikel biedt, is het 

interessant om in dit theoretisch kader een aantal punten nader toe te lichten. Op 

basis van de analyse van de beschikbare literatuur identificeren de onderzoekers 

bijvoorbeeld een viertal bronnen van zingeving in werk, te weten: het individu zelf, 

anderen, de werkcontext en het spirituele leven. In het kader op pagina 59 geef ik 

een samenvatting van de uitwerking van deze vier bronnen op basis van het artikel 

van Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010). Door dit overzicht wordt snel duidelijk naar 

welke aspecten van zingeving in werk onderzoek is gedaan en nog wordt verricht.  

Naast dat Rosso, Dekas en Wrzesniewski een viertal bronnen van zingeving in werk 

hebben geïdentificeerd, hebben zij in dezelfde literatuur zeven, zoals zij dat noemen 

mechanismen, weten te identificeren op grond waarvan zingeving in werk tot stand 

komt, te weten: authenticity (authenticiteit), self-efficacy (effectiviteit), self-esteem (zelf-

vertrouwen), purpose (doel), belongingness (ervaren verbondenheid), transcendence 

(transcendentie in de betekenis van zelfoverstijging) en cultural en interpersonal sense-
making (betekenisgeving als gevolg van culturele kaders en sociale interactie). Overigens 

baseren de auteurs zich hierbij ook op onderzoekers als Maslow en Baumeister, maar 

ook op Frankl (zie de vorige paragraaf). Op basis van het overzichtsartikel zal ik deze 

mechanismen nader toelichten.

–   Het eerste mechanisme dat de auteurs identificeren is authenticity, gedefinieerd 

als; “a sense of coherence or alignment between one’s behavior and perceptions of 
the “true” self.” Authenticiteit is te kenmerken als een gevoel van samenhang en 
afstemming tussen gedrag dat iemand vertoont en het zelfbeeld dat iemand heeft. 
Wanneer daar meer overeenkomsten in zijn dan wordt er meer zingeving ervaren. 
Is het gedrag in lijn met interesses en waarden van een individu (self concordance), 
vormt het werk een bevestiging van de persoonlijke identiteit (identity affirmation)? 
En ervaart een individu de mogelijkheid om zichzelf te kunnen zijn (personal 
engagement)?

–   Self-efficacy, het tweede mechanisme omschreven als: “beliefs that they have 
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Bronnen van zingeving (op basis van Rosso, Dekas en Wrzesniewski, 2010):

Het individu zelf Anderen Werkcontext Het spirituele leven

–   Onderzoek wijst uit 
dat waarden een 
belangrijke rol spelen; 

–   Motivatie: als 
er sprake is van 
intrinsieke motivatie is 
de congruentie tussen 
werkzaamheden en 
het zelfconcept groter; 
dat heeft positieve 
invloed op ervaring 
van zingeving.

–   Opvatting over 
werk: hoe er naar 
werk gekeken wordt, 
is van belang voor 
ervaren van mate van 
zingeving: werk als  
job, career of calling.19

–  Band met collega’s: 

–   Leiders; hebben 
een belangrijke rol 
t.a.v. missie, doelen, 
purpose, identiteit van 
de organisatie en hun 
symboolfunctie. Mate 
waarin leidinggevenden 
medewerkers helpen 
om individuele 
behoeften te verbinden 
met belang van hogere 
doelen is bepalend. Er 
is met name onderzoek 
naar transformationeel 
leiderschap verricht.

 
–   Onderdeel zijn van 

groepen/communities 
waardoor sociale 
identiteit gevormd 
wordt. 

–   Familie: ook relaties 
buiten het werk hebben 
invloed op ervaren van 
zingeving in het werk. 
 

–    Inrichting van het werk 
is bepalend (design of 
job task), bijvoorbeeld 
mate waarin autonomie 
mogelijk is en de mate 
van variëteit in het 
werk. 

–    De organisatie missie 
(vormen deze een 
representatie van de 
doelen en waarden?) 

–   De persoonlijke 
financiële 
omstandigheden. 

–   Domeinen buiten het 
werk, en de balans 
tussen deze domeinen 
en het werkleven (werk 
minder als werk laten 
voelen). 

–   Culturele opvattingen.

Betreft een groeiend 
onderzoeksdomein, 
maar er is ook enige 
terughoudendheid.  
Dit benoemen de 
auteurs als ironisch, 
omdat concepten 
als meaning of work 
juist in de theologie 
(en filosofie) haar 
wortels hebben. 
In de zoektocht 
naar betekenis en 
zingeving wenden 
mensen zich juist vaak 
tot spiritualiteit. 
Er bestaat een 
gebrek aan gedeeld 
begrippenkader, 
duidelijke theoretische 
concepten en 
gevalideerde 
meetinstrumenten. 
Er lijkt wel een 
positieve relatie 
te bestaan met: 
ervaren welbevinden, 
voldoening en geluk. 
 

19 Het wel of niet ervaren van zin- en betekenisgeving in het werk hangt nauw samen met de manier waarop individuen 
naar werk en arbeid kijken. In onderzoek naar zingeving in werk, wordt het wel of niet ervaren van zingeving in 
verband gebracht met de opvatting die mensen hanteren ten aanzien van het werk. In onderzoek worden drie 
oriëntaties op werk beschreven: werk als baan (job oriëntatie), als carrière, of als roeping (calling) (Wrzesniewski, 2003; 
Wrzesniewski, McCauley, Rozin en Schwarts, 1997). Wanneer mensen een job oriëntatie hebben, zijn zij gericht op de 
materiële voordelen die het hebben van werk met zich meebrengt. Het gaat dan voornamelijk om financiële middelen 
waarmee in het levensonderhoud kan worden voorzien. Werk wordt in deze oriëntatie met name als economisch nut 
opgevat. Mensen met een carrière oriëntatie, zijn gericht op presteren, het bereiken van status en het hoger op de 
carrièreladder komen. Mensen die hun werk als roeping (calling) beschouwen, vinden vooral voldoening in het werk 
zelf, het werk wordt dan beschouwd als betekenisvol. Werk wordt in de oriëntatie van een roeping geassocieerd met 
van betekenis zijn voor een groter geheel; om van de wereld een betere plaats te maken. Mensen met een calling 
oriëntatie tot werk hebben, in tegenstelling tot de twee andere oriëntaties op werk, een grotere betrokkenheid en een 
sterkere relatie met hun werk. Dat uit zich in het besteden van meer tijd aan het werk en maakt dat werk een belangrijk 
levensdomein is dat leidt tot plezier en voldoening. In relatie tot het functioneren in een groep leidt de oriëntatie 
van roeping tot meer identificatie en commitment met het team, meer vertrouwen in management en tot gezondere 
groepsprocessen in de zin van een goede communicatie en minder conflicten binnen een team. Opvallend is dat bij 
een carrièregerichte oriëntatie de resultaten tegenovergesteld zijn. Mensen die werk zien en ervaren als een roeping, 
ervaren meer zingeving in hun werk. Overigens blijkt uit onderzoek dat de oriëntatierichting vooral in het individu 
gelegen is en niet per definitie gerelateerd is aan het soort werk dat mensen uitvoeren.
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the power and ability to produce an intended effect or to make a difference.” 
Wanneer er sprake is van een ervaren gevoel van competentie (zoals ook in het 
model van Mooren,1998) en er een gevoel van grip en controle over de situatie is, 
kan zingeving worden ervaren. Het gevoel iets te kunnen bereiken en het kunnen 
maken van een uniek verschil maken daar ook onderdeel vanuit.

–    Self-esteem of de ervaring van eigenwaarde vormt een derde mechanisme van 
zingeving in werk. Het gaat dan om de ervaring een uniek individu te zijn en of 
een individu een positieve evaluatie heeft van zijn of haar eigenwaarde. Ook in het 
model van Mooren zien we dit aspect van eigenwaarde terug.

–    Purpose: het hebben van een betekenisvol doel en zicht op een waardevolle 
bestemming dragen bij aan ervaren van zingeving. Daardoor is er een gevoel van 
gerichtheid en intentionaliteit aanwezig. In hoeverre wordt het werk, dat gedaan 
wordt, als van waarde en significantie gezien? Al dan niet door anderen?

–    Belongingness, het vijfde mechanism, beschreven als “a pervasive drive to form and 
maintain at least a minimum quantity of lasting, positive and significant interpersonal 
relationships.” Gaat over het ervaren van verbondenheid en saamhorigheid met 
positieve en belangrijke relaties. Het is het ervaren van die verbinding dat bijdraagt 
aan het ervaren van zin. Onderdeel zijn van een groep en sociale identificatie zijn 
daarin aanwijsbare aspecten.

–   Het mechanisme van transcendence is het zesde mechanisme dat de auteurs 
identificeren. Met het begrip transcendentie wordt in dit mechanisme bedoeld dat 
een individu de ervaring heeft dat hij of zij bijdraagt aan of onderdeel uitmaakt 
van iets groters dan het individu zelf, bijvoorbeeld dat de inzet van een individu 
bijdraagt aan of impact heeft op de samenleving of de wereld.

–    Het zevende en laatste mechanisme dat de auteurs kunnen onderscheiden in de 
literatuur betreft de processen van cultural and interpersonal sensemaking. Dit 
mechanisme verschilt aanzienlijk van de hiervoor benoemde mechanismen, maar 
benadrukt de rol van de sociale omgeving. Het creëren van betekenis in werk is 
inherent aan sociale constructie. Zoals in het hiervoor benoemde onderzoek 
van Weick naar voren komt, verwerken mensen informatie op basis waarvan 
betekenissen tot stand komen. Hoe betekenis tot stand komt wordt dus mede 
beïnvloed door de sociale context; zingeving als sociale constructie. 

Rosso, Dekas en Wrzesniewski besluiten hun werk met de introductie van een nieuw 
theoretisch framework voor zingeving in organisaties teneinde vervolgonderzoek in te 
kunnen bedden in een integraal kader. Bij het bouwen van dit integrale framework komen 
de auteurs, tot wat zij noemen, vier mogelijke ‘pathways’ (routes) die afzonderlijk, maar 
ook gelijktijdig kunnen leiden tot (het creëren of behouden van) zingeving en betekenis 
in werk; individuation, contribution, self-connection en unification. De conclusie daarbij 
is, niet geheel onverwacht, dat vooral het individu zelf bepalend is of er wel of geen 
zingeving in het werk wordt ervaren.

Self
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Middels de route van individuation wordt zingeving gevonden in ervaringen van 
uniciteit. Individuen definiëren zichzelf ten opzichte van anderen waarbij zij zich ook 
onderscheiden van anderen en waardoor het waardevolle van het individu tot uiting 
komt. Door contribution wordt zingeving in werk gevonden wanneer handelingen en 
het werk bijdragen aan iets groters dan het individu zelf. Door self-connection wordt 
zingeving gevonden wanneer het werk in lijn is met het authentieke zelf van een individu. 
En in het unification pathway tenslotte wordt zingeving gevonden door het handelen 
van het individu in harmonie te brengen met anderen. De onderzoekers brengen de 
genoemde zeven mechanismen van zingeving in verband met deze pathways, zoals in 
onderstaand model inzichtelijk wordt gemaakt.
Het werk van Rosso, Dekas en Wrzesniewski geeft een gedegen overzicht en inzicht in de 
beschikbare literatuur zoals dat binnen de organisatiewetenschappen ten aanzien van 
het concept zingeving in werk voor handen is. Wanneer ik op basis van de literatuur zoals 
ik die in paragraaf 2.2. van dit hoofdstuk heb toegelicht, reflecteer op het overzichtswerk 
van de genoemde auteurs vallen een paar punten op. Zingeving in werk doet zich in 

B.D. Rosso et al./ Research in Organizational Behavior 30 (2010) 91-127

Agency
(drive to differentiate, separate, assert, expand, master, and create)

Communion
(drive to contact, attach, connect, and unite)

*Others = other individuals, groups, collectives, organizations, and higher powers

Individuation

Self-Efficacy: Control/Autonomy
Self-Efficacy: Competence

Self-Esteem

Self-Connection

Authenticity: Self-concordance
Authenticity: Identity affirmation

Authenticity: Personal engagement

Contribution

Self-Efficacy: Perceived Impact
Purpose: Significance

Transcendence: Interconnection
Transcendence: Self-abnegation

Unification

Purpose: Value systems
Belongingness: Social Identification

Belongingness: Interpersonal 
Connectedness

Self Others*
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deze literatuur met name voor ten aanzien van vragen naar de individuele identiteit. Dat 
is niet vreemd gezien de basisliteratuur, waarop dit overzichtswerk is gestoeld, bestaat 
uit onderzoek dat is gedaan vanuit psychologisch perspectief, waarin het vraagstuk 
zingeving in werk voornamelijk vanuit het individu is benaderd. Als gevolg daarvan lijkt 
het alsof het min of meer aan het individu zelf is of er wel of geen zingeving in het werk 
wordt ervaren. Door de weergave in het ontwikkelde framework, dat zeer gericht is op 
het individu, lijkt de rol van de omgeving, zoals de rol van teams, leidinggevenden, maar 
ook de rol van de organisatie niet of nauwelijks meer aanwezig. 

Ik constateer ook een aantal overeenkomsten tussen het model van Mooren bijvoorbeeld 
en het framework van Rosso, Dekas en Wrzesniewski. Zo constateer ik dat in het frame- 
work van Rosso, Dekas en Wrzesniewski zowel de cognitieve aspecten van het zin-
gevingsproces alsook affectieve aspecten een plek hebben gevonden. En ook zie ik 
overlap met het model van Mooren (1998), bijvoorbeeld ten aanzien van de aspecten 
competentie (competence), eigenwaarde (self-esteem) en ervaren betrokkenheid (door 
Rosso, Dekas en Wrzesniewski belongingness genoemd). Maar in het overzichtsartikel 
zie ik ook een aantal aspecten ten aanzien van zingeving in organisaties die in de 
organisatiewetenschappelijke literatuur meer nadrukkelijk naar voren komen dan in 
de literatuur welke ik in paragraaf 2.2 heb toegelicht. Bijvoorbeeld transcendentie in 
de betekenis van bijdragen aan iets dat het individu overstijgt. Ook het belang van 
de aanwezigheid van een doel of bestemming (purpose) (door Ter Borg en Ter Borg 
benoemt als vragen naar het wenkend perspectief) komt in het werk van Rosso, Dekas 
en Wrzesniewski duidelijker naar voren als aspect dat van belang is. Maar wat mij vooral 
opvalt, is het voorop staan van het authenticiteitsvraagstuk; in de betekenis dat wanneer 
werk en beelden over de eigen identiteit in lijn met elkaar zijn dan wel elkaar versterken, 
dit een sterker ervaren zingeving tot gevolg heeft. Deze constateringen neem ik dan ook 
als aandachtspunt mee.
Wat in het werk van Rosso, Dekas en Wrzesniewski minder duidelijk naar voren komt, 
is de aandacht voor onderwerpen als groei en zelfverwerkelijking. Ook het ethisch 
perspectief van werk (het goede doen) komt in het artikel niet of nauwelijks naar voren. 
Wellicht is dat het gevolg van de geringe uitwerking van de bron ‘het spirituele leven’, 
waarin onderwerpen als groei en zelfverwerkelijking meer een plek vinden. In het vervolg 
van deze paragraaf zal ik dan ook mijn aandacht in het bijzonder daar naar laten uitgaan. 

Spiritualiteit als aspect van zingeving in werk en organisatie

Scepsis 
In het literatuuronderzoek van Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010) kwam spiritualiteit, 
als onderdeel van zingeving in werk en organisatie al naar voren, al houden de onder-
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zoekers het bij de constatering dat aandacht voor spiritualiteit in organisaties een 
groeiend onderzoeksdomein is. Rosso, Dekas en Wrzesniewski constateren enige 
terughoudendheid op dit onderzoeksterrein. Dit benoemen de auteurs mijns inziens 
terecht als ironisch, omdat concepten als meaning of work juist in de theologie en filosofie 
haar wortels hebben. In de zoektocht naar betekenis en zingeving wenden mensen zich 
juist tot spiritualiteit. Het niet nader verkennen van dit domein zou ertoe kunnen leiden 
dat essentiële aspecten van het vraagstuk niet worden beschouwd, wat een gemiste 
kans kan zijn. Maar Rosso, Dekas en Wrzesniewski zijn niet de enige onderzoekers die 
deze terughoudendheid ten aanzien van spiritualiteit in werk en organisatie constateren. 
Ik heb daar zelf, zeker in relatie tot werk en organisaties, ook zo mijn bedenkingen over, 
met name omdat gebruik van termen als spiritualiteit op weerstand stuiten in deze 
context. In het inleidende hoofdstuk van deze dissertatie benoemde ik al de scepsis 
die zowel in de wetenschappelijke literatuur als ook in de professionele context tot 
uiting komt. Een gebrek aan een goede en gedeelde omschrijving van spiritualiteit lijkt 
daaraan ten grondslag te liggen. Daarnaast stuit de term spiritualiteit op weerstand, 
omdat dit al snel wordt geassocieerd met religie, ondanks dat onderzoek uitwijst 
dat spiritualiteit in organisaties eerder te maken heeft met ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling (Mitroff en Denton, 1999). Ook wordt het concept werkplekspiritualiteit 
bekritiseerd als een gekunsteld begrip, niet geworteld in een traditie (Gibbons, 2000) en 
daardoor als ongegrond (Maas, 2010): onderzoek naar wat er feitelijk te constateren valt, 
maakt dat het fenomeen los wordt gemaakt van waar het van oorsprong in is geworteld. 
Dat brengt onderzoek naar spiritualiteit in organisaties op spanning. Kritiek uit zich ook 
door te wijzen op de vraag hoe lang spiritualiteit in de organisatie – onder het motto van 
meer ruimte en aandacht voor ontwikkeling van mensen – kan worden gerechtvaardigd 
wanneer dit altijd wordt afgezet tegen de economische resultaten die het zou (moeten) 
opleveren? Want is er dan werkelijk aandacht voor de mens of prevaleren dan toch de 
economische voordelen? En wordt het thema spiritualiteit in organisaties dan ingezet als 
managementtool of truc waardoor vooral organisatieprestaties beter worden? (Pfeffer, 
2010, p. 40; Ter Borg, 2009; Karakas, 2010; De Jongh, 2011). 

Ondanks de scepsis is er een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over 
spiritualiteit in organisaties waarin een duidelijke associatie met zingeving is te consta-
teren. Dat biedt meer dan voldoende grond om in dit theoretisch kader wel degelijk 
mijn aandacht uit te laten gaan naar spiritualiteit als aspect van het zingevingsproces. 
De enige manier om interessante aanvullingen te vinden op hetgeen dat tot dusver 
in dit theoretisch kader ten aanzien van het zingevingsproces uiteen is gezet, is door 
mij te verdiepen in de betekenis van spiritualiteit voor zingeving. Dat doe ik door te 
reflecteren op een aantal definities of omschrijvingen van spiritualiteit (in en buiten de 
context van werk en organisatie). Aansluitend zal ik beschrijven welke ontwikkelingen 
hebben bijgedragen aan meer aandacht voor spiritualiteit in organisaties en welke 
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methodologische benaderingen in onderzoek worden toegepast. Ik sluit af met een 
beschrijving van hoe spiritualiteit in werk en organisaties vorm krijgt. 

Spiritualiteit; een nadere beschouwing
Het begrip spiritualiteit levert al snel spraakverwarring op, omdat zij te pas en te onpas 
wordt gebruikt (Van Saane, 2012). Het woord spiritualiteit is een van oorsprong christelijk 
begrip en is afgeleid van het Latijnse woord ‘spirare’ of ‘spiritus’ dat in het Nederlands 
adem betekent (Roothaan en Van Saane, 2007; Van der Stel, 2005). De invulling van 
het begrip spiritualiteit is echter steeds humanistischer en multireligieuzer van aard 
geworden, een invulling die past binnen een postmoderne cultuur (Roothaan en Van 
Saane, 2007; p. 17-18). 

Tussen religie en spiritualiteit wordt vaak nauwelijks onderscheid gemaakt. Toch is er 
een onderscheid te maken. Spiritualiteit heeft betrekking op innerlijke en persoonlijke 
ervaring en kan worden omschreven als een ‘(geestelijke) reis of leerweg’ en wordt in die 
hoedanigheid gebruikt om juist afstand te nemen van de geïnstitutionaliseerde vormen 
voor expressie binnen religies (Van Saane, 2012). Door spiritualiteit te kenmerken als reis, 
is zij direct vergelijkbaar met het zingevingsproces dat ik definieerde als het zoekend 
antwoord geven op zinvragen. Dat zoekend antwoord geven is een reis op zich die ieder 
individu voor zichzelf vormgeeft. De omschrijving van spiritualiteit als leerweg, geeft 
daar een aanvulling op; het antwoord geven op zinvragen is lerend van aard.

Bij Bras (2001) vinden we de volgende omschrijving van de betekenis van spiritualiteit: 
“Spiritualiteit helpt ons oog te krijgen voor de diepere drijfveren achter het gedrag 
van mensen, te speuren naar het hart van institutionele vormen om een werkelijkheid 
te exploreren en stimuleren, die ruimte geeft aan inspiratie, creativiteit en beleving. 
Gericht op de innerlijke bron van het bestaan van mens en medemens, individuen en 
structuren.” Aandacht voor spiritualiteit – wat volgens deze auteur ook een individuele 
en innerlijke aangelegenheid is - brengt inspiratie, creativiteit en beleving met zich mee. 
Dat past bij de narratieve verschijningsvorm van het zingevingsproces, dat in essentie 
ook creatief en beeldend is.

Vanuit het perspectief van de filosofie wordt spiritualiteit omschreven als levenskunst 
welke zich bezighoudt met vragen naar het goede leven en zingeving (Roothaan en 
Van Saane, 2007; p. 101). Spiritualiteit wordt dan eveneens verstaan als zoektocht, maar 
dan naar de invulling van een levenshouding (attitude), waarmee mensen in het leven 
kunnen staan en op datzelfde leven kunnen reageren. Spiritualiteit is dan synoniem 
voor een grondhouding, een houding van openheid, nieuwsgierigheid, aandacht en 
bewustzijn. Deze houding komt tot stand door – ook hier - een zoektocht; een vragend 
proces dat wordt gekenmerkt door ervaring, zelfvorming en reflectie (Roothaan, 2007; 
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hoofdstuk 10). Kenmerkend voor de filosofische benadering van spiritualiteit is de vraag 
naar het hoe. Het hoe heeft te maken met de manier waarop zaken zoals waarden en 
perspectieven, vanuit innerlijke drijfveren en beleving, concreet wordt vormgegeven en 
ervaren. De hoe-vraag cultiveert een open grondhouding van waaruit vragen kunnen 
worden gesteld, reflectie kan plaatsvinden en dialoog kan worden geïnitieerd (Roothaan 
en Van Saane, 2007; p. 100). Met name dit perspectief is van belang in relatie tot leider-
schapsontwikkeling, zoals ik dat in de volgende paragraaf aan de orde zal stellen.

Binnen de psychologie en agogie wordt spiritualiteit verbonden met identiteit en 
identiteitsontwikkeling, en wordt in dat kader gedefinieerd als “een zich voortdurend 
ontwikkelende levensoriëntatie, die voortkomt uit de verwerking en de interpretatie van 
(levens)ervaringen die vormend zijn voor iemands morele en zinperspectief. Men geeft 
vorm aan deze oriëntatie in zowel het denken, de ervaring als in het handelen” (Roothaan 
en Van Saane, 2007, p. 9-10). Ook hier zien we een duidelijke overeenkomst met het 
zingevingsproces zoals in paragraaf 2.2. is beschreven. Daar karakteriseerde ik vragen 
naar individuele identiteit als zinvragen. Betekenis geven aan ervaring en beleving kan 
volgens de agogie worden geleerd. Het leerproces start wanneer mensen de bereidheid 
hebben om hun ervaringen te delen met anderen. Door het onderhouden van dialoog 
wordt er ruimte geschapen voor de constructie van betekenissen, verhalen en cultuur. 
In het kader van de agogie vormen kernwoorden van spiritualiteit dan ook dialoog, 
intersubjectiviteit en wederkerigheid (Roothaan en Van Saane, 2007, p. 39-41). Dit kent 
een grote mate van overlap met de narratieve grondvorm van het zingevingsproces.

Wanneer het begrip spiritualiteit in de context van werk en organisatie wordt toegepast, 
valt op dat er termen aan het woord spiritualiteit worden toegevoegd. Voorbeelden 
daarvan zijn werkplekspiritualiteit (workplace spirituality), business spiritualiteit (De Blot, 
2011), maar ook hele andere termen worden gebruikt zoals inspiratie, bezieling, flow, 
en sense of purpose. Dat gebeurt kennelijk vanuit een behoefte om een onderscheid 
te maken. Zo concludeert Waaijman in een analyse betreffende publicaties over werk 
en spiritualiteit (in Pronk, 2007; p. 65-70), dat spiritualiteit in het werk niet aansluit bij 
klassieke interpretaties van spiritualiteit en zich daarvan wil onderscheiden. Spiritualiteit 
in organisaties is een spiritualiteit die wordt uitgevonden op de werkvloer zelf en wordt 
daarmee duidelijk losgekoppeld van religie. Waar religie op de werkvloer niet welkom 
is, is spiritualiteit dat echter wel (Mitroff en Denton, 1999).

Ik zet nu een aantal definities van spiritualiteit in werk en organisatie op een rij. Te 
beginnen met Neal. Neal (hier in Maas, 2010) definieert spiritualiteit in de context 
van werk en organisatie als “de wijze waarop mensen hun werk als een plek ervaren 
waar zij persoonlijk kunnen groeien en een significante bijdrage aan de maatschappij 
leveren. Zij leren daar zorg dragen en meevoelen met collega’s en klanten. Het gaat 
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om integriteit, waarheid en authenticiteit. De integratie van spiritualiteit en werk geeft 
richting, heelheid en verbondenheid.” Ashmos en Duchon (2000) omschrijven aandacht 
voor spiritualiteit in organisaties als “a major transformation where organizations make 
room for the spiritual dimension, which has to do with meaning, purpose, and a sense 
of community”. Jurkiewicz en Giacalone (2004) definiëren werkplekspiritualiteit als “a 
framework of organizational values evidenced in the culture that promote employees’ 
experience of transcendence through the work process, facilitating their sense of being 
connected to others in a way that provides feelings of completeness and joy.” 
Spiritualiteit in werk en organisatie heeft, als we deze definities bekijken, van doen met 
het creëren van ruimte om zinvragen te stellen en binnen de context van de organisatie 
te zoeken naar antwoorden. Hiermee wordt werk een bron van leren, persoonlijke 
ontwikkeling, plezier en het ervaren van verbondenheid. Werknemers hebben een 
innerlijk leven dat zij niet slechts in het privédomein tot uiting willen laten komen, maar 
ook in hun werkomgeving. Ashforth en Pratt (2010) noemen dit coherentie. Verder 
hebben werknemers de behoefte aan het doen van betekenisvol werk “a sense of 
purpose and meaning at work” aldus Karakas (2010), waardoor zij kunnen bijdragen aan 
iets groters dan zichzelf. Mensen committeren zich graag aan een organisatie die een 
context biedt voor groei en zelfontwikkeling (Pfeffer, 2010; Ashmos en Duchon, 2000; 
Ashforth en Pratt, 2010). Vanuit “human resource perspective” verbetert aandacht voor 
spiritualiteit het welbevinden en kwaliteit van leven van werknemers (Karakas, 2010). De 
Jongh constateert dat spiritualiteit vanuit managementperspectief veelvuldig wordt 
begrepen in de context van organisatieverandering en transformatie (De Jongh, 2011); 
waarschijnlijk omdat verandering een beroep doet op creativiteit en leren. 

Zingeving en spiritualiteit; is er werkelijk een verschil?
Van Saane (2012) identificeert, ondanks verschillende benaderingen van het fenomeen 
spiritualiteit, ook een heel aantal overeenkomsten, dat mijns inziens ook overeenkomt 
met de omschrijving van het zingevingsproces zoals ik in de vorige paragraaf heb 
weergegeven. 
Spiritualiteit richt zich niet op iets buiten het individu, maar op de mogelijkheden en 
kracht van het individu zelf (de mens zelf als zingever). Mogelijkheden tot zelfontplooiing, 
zelfverwerkelijking en zelfactualisatie staan hoog genoteerd in de ervaring van zin of 
worden ook wel als zingeving of spiritualiteit bestempeld. Zo zien we dat alles wat 
gaat over persoonlijke groei en ontwikkeling, bezieling en inspiratie met het begrip 
spiritualiteit kan worden aangeduid. Spiritualiteit wordt vaak gebruikt om een combinatie 
van kwaliteiten aan te duiden, die mensen kunnen bezitten of verwerven. Men noemt 
het spiritualiteit, maar men bedoelt dan kwaliteiten als inzicht en begrip, of een gevoel 
voor perspectief en verhoudingen (Van Saane, 2012).
Zo kan spiritualiteit, net als zingeving, worden gedefinieerd als een proces, waarover 
wordt gesproken in termen van een reis of zoektocht naar bestemming en doel. Het 
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gaat om een persoonlijke zoektocht naar zingeving, als een altijd durend proces van 
vernieuwing en groei. Een zoektocht die zich uitgestrekt over langere tijd, en nooit af is. In 
de zoektocht staat niet het einddoel, maar het proces zelf centraal met haar hindernissen, 
uitdagingen en kansen, en dus met mogelijkheden voor groei en zelfverwerkelijking. Die 
mogelijkheden om te leren worden te meer in werk en organisatie gezocht. De zoektocht 
is iets dat zich afspeelt in het innerlijke en wordt door ieder voor zich geconstrueerd; want 
ieder individu heeft eigen zinvragen, en de gevonden antwoorden worden verbonden 
met het eigen leven. Dit past in de huidige maatschappij waarin vooral authenticiteit 
steeds belangrijker lijkt te worden, zoals we ook hebben kunnen zien in het onderzoek 
van Rosso, Dekas en Wrzesniewski. 
In paragraaf 2.2 benoemde ik de behoefte aan groei of zelfactualisatie – dat bij Maslow 
gelijk staat aan zingeving – al als aanvullend aspect van het zingevingsproces op het 
model van Mooren. Mijn constatering dat de literatuur naar zingeving in de context van 
werk en organisatie het thema zelfverwerkelijking – echter onder de noemer spiritualiteit  
– benadrukt als onderdeel van het zingevingsproces zien we hier dus bevestigd. 
Spiritualiteit lijkt gebruikt te worden als synoniem voor zelfontplooiing en verwerkelijking, 
de basis hiervoor wordt door meerdere auteurs gezocht in het werk van Maslow (o.a. 
Barrett, 2010). De vraag of spiritualiteit echt afwijkt van het zingevingsproces is daarmee 
min of meer beantwoord; ik denk het niet. Wel benadrukt de hoeveelheid literatuur 
over spiritualiteit in de context van organisaties, de betekenis van ruimte voor groei en 
ontwikkeling. Die constatering neem ik mee in de werkdefinitie van zingeving welke ik 
aan het einde van dit theoretisch kader construeer. Eerst beschrijf ik hoe de toegenomen 
aandacht voor spiritualiteit in organisaties is ontstaan en welke methodologische 
benaderingen in het onderzoek van dit fenomeen worden toegepast. Aansluitend geef 
ik een beschrijving van hoe we spiritualiteit in werk en organisatie tegenkomen, zoals dat 
zichtbaar wordt in de wetenschappelijke literatuur. 

Toenemende aandacht voor spiritualiteit in organisaties
Spiritualiteit als aspect van het zingevingsproces is dus aandachtsgebied in werk 
en organisatie, zoals de hoeveelheid literatuur op dit domein laat zien. Maar waar 
komt deze toegenomen aandacht vandaan? Wat ligt daaraan ten grondslag? Maas 
(2010) constateert een vijftal redenen waardoor aandacht voor spiritualiteit in werk en 
organisatie is toegenomen. Als een van de eerste redenen benoemt Maas de historische 
onderstroom van levensbeschouwelijke (en religieuze) interesse in werk, waarvan 
de restanten en inspiratie nog voortduren tot op de dag van vandaag. Maas verwijst 
daarbij naar bijvoorbeeld de traditie van de jezuïeten, maar ook naar aandacht voor 
ontwikkeling bij de dominicanen, als ook naar ontwikkelingen als het ontstaan van het 
Verbond van Protestant- Christelijke werkgevers dat later VNO-NCW werd: de grootste 
ondernemersorganisatie in Nederland. Deze organisatie stelde voorheen religieuze 
thema’s in relatie tot werk aan de orde en later bedrijfsethische- en maatschappelijke 
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vraagstukken (in bijvoorbeeld de Bilderbergconferentie). Een tweede reden vindt 
Maas – evenals een heel aantal andere auteurs (Waaijman, 2010 en Giacalone en 
Jurkiewicz, 2010) – in de ontwikkelingen van de werkomgeving. Nieuwe technologie, 
fusies, schaalvergroting en reorganisaties vragen een hoge mate van flexibiliteit bij 
medewerkers en leidt tot de ervaring dat mensen vervangbaar zijn. Zin wordt daardoor 
niet meer als vanzelfsprekend ontleend aan de organisatie, maar medewerkers zullen 
dat, zoals ik eerder toelichtte, steeds meer in zichzelf (moeten) ontdekken. Tegen deze 
context worden andere waarden belangrijk. Er ontstaat een besef dat globalisering en 
materialisme niet alleen het welzijn brengt dat ervan verwacht werd. Dat besef lokt een 
heroriëntatie uit op wat werkelijk van belang is. Het millennium effect, de derde reden 
die Maas constateert, heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. De eeuwwisseling 
deed zinvragen opkomen als: waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe in deze 
nieuwe eeuw? Een vierde grond vindt Maas in het tijdsgewricht van nu, waarin het zelf, 
het vinden van het zelf, persoonlijke groei, ontplooiing en ontwikkeling centraal staan. 
Het tijdsgewricht is daarmee een voedingsbodem voor het stellen van zinvragen en het 
vinden van antwoorden. Volgens Waaijman (2010) accepteren mensen steeds minder 
dat passie en creativiteit ten onder gaan door bureaucratie. Werknemers willen graag 
aangesproken worden op hun talenten. Er is voor organisaties dan ook een economische 
noodzaak om de capaciteiten van hun medewerkers te benutten en in te zetten. Want 
wanneer zij zich niet inzetten voor ontwikkeling van mensen bestaat het risico dat zij 
medewerkers verliezen. Tot slot draagt volgens Maas ook de toenemende onzekerheid 
en onveiligheid in de wereld bij aan aandacht voor spiritualiteit.

Methodologische benadering in onderzoek naar spiritualiteit in werk en organisatie
In de onderzoeksmethodologie naar spiritualiteit als bron voor zingeving in werk is een 
tweetal methodologische benaderingen aan te wijzen. Deze benaderingen weten elkaar 
nog niet echt te vinden, al wordt er gezocht naar een passend midden (Maas, 2010). 
De eerste methodologische benadering is de conceptueel-hermeneutische benadering. 
Deze benadering was in de jaren ’90, toen de term spiritualiteit haar intrede deed, in het 
kader van werk en organisaties de voornaamste methode. De benadering kenmerkt zich 
door het zoeken naar sleutelbegrippen, van welke spirituele achtergrond dan ook, en 
het vertalen en toepasbaar maken van deze sleutelbegrippen op het domein van werk 
en organisatie. In deze benadering worden begrippen verstaan op een vlak waar ze van 
oorsprong niet in zijn ontstaan. Er wordt als het ware een vertaalslag gemaakt van de 
ene context naar de andere. Voorbeelden daarvan zijn de toepassing van benedictijns 
leiderschap of de tien geboden als inspiratiebron voor de organisaties en het leiderschap 
van vandaag. Een tweede onderzoeksmethode die vooral sinds begin 2000 wordt toe-
gepast is de empirische benadering. Deze benadering maakt gebruik van de taal en 
denkvormen, zoals deze gebruikelijk zijn binnen de sociale wetenschappen en won 
terrein na de publicatie van het Handbook of Workplace Spirituality and Organizational 
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Performance van Giacalone en Jurkiewicz (eerste druk in 2003). Deze methode richt zich 
voornamelijk op het inventariseren van wat er feitelijk aan de hand is binnen organisaties 
(Giacalone en Jurkiewicz, 2010) en zoekt daarmee empirische ondersteuning voor toe-
passing van spiritualiteit in werk en organisatie. Deze benadering heeft interessante 
constateringen tot gevolg gehad. Bijvoorbeeld dat er een duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen spiritualiteit en religie.
 

Spiritualiteit in organisaties op meerdere domeinen herkenbaar
Waaijman (2010) constateert dat we spiritualiteit in werk en organisatie op een 

drietal domeinen tegenkomen, te weten in het aanboren van human potentials, in 

ruime aandacht voor waarden (en deugden) en in hele concrete bedrijfsprocessen. 

Het aanboren van human potentials komen we tegen in het streven naar het vrij-

maken van energie, het versterken van motivatie, het uitlokken van creativiteit, in aan- 

dacht voor visieontwikkeling en het bieden van ruimte voor kennisverwerving en ver-

dieping. Het stimuleren van groei en ontwikkeling zijn de kernwoorden als het gaat 

om het aanboren van de human potentials. Daardoor kunnen mensen in het werk 

tot hun recht, of zoals Van Boggelen (2010) beschrijft, tot hun bestemming komen. 

Het verkennen van mentale ruimte en de mogelijkheid om te ontdekken wie je ten diepste 

bent als mens en hoe je dat tot uiting kunt brengen in het werk horen daarbij. Het is deze 

ruimte waarin mensen plezier (wat meer is dan het hebben van lol) en voldoening vinden, 

maar ook waar hun eigenwaarde wordt vergroot en een gevoel van verantwoordelijkheid 

groeit, omdat de ruimte om autonoom te handelen toeneemt. Spiritualiteit in werk lijkt 

samen te gaan met inspiratie en geïnspireerd zijn, dat gedrevenheid en bevlogenheid 

stimuleert. Door Csikszentmihalyi beschreven als flow (Csikszentmihalyi, 2002). Aandacht 

voor spiritualiteit als onderdeel van het zingevingsproces in organisaties wordt in onder-

zoek dan ook geassocieerd met een toename in het gebruik van intuïtieve vaardig-

heden, meer innovatie, verbeteringen in het samenwerken en een sterkere commitment 

aan de organisatie. Ruimte voor spiritualiteit in de organisatie wordt dus in verband 

gebracht met organizational performance in de volle breedte (Giacalone en Jurkiewicz, 

2010). Maar ook een toename aan creativiteit, ethisch gedrag en een groter gevoel van 

persoonlijke voldoening wordt gelieerd aan ruimte voor spiritualiteit (in de betekenis 

van zelfverwerkelijking) in de context van werk. Het belangrijkste waardoor medewerkers 

zingeving vinden in het werk (meaning and purpose) is volgens Mitroff en Denton dan 

ook “the ability to realize my full potential as a person” (hier in Pfeffer, 2010). 

Naast het aanboren van human potentials, constateert Waaijman een ruime aandacht 

voor waarden als tweede domein waarop we spiritualiteit, als aspect van het zingevings-

proces in organisaties, tegenkomen. Het gaat daarbij weliswaar om andere waarden dan 

economische waarden (Maas, 2010). Mensen willen graag werk doen dat van grote(re) 

sociale betekenis of waarde is (Pfeffer, 2010). Kwaliteit, duurzaamheid, waardigheid en 

oog voor de gemeenschap zijn dan waarden die aan de orde gesteld worden, maar ook 
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deugden als eenvoud, dienstbaarheid, vertrouwen en wijsheid. Deze deugden en waarden 

kunnen op gespannen voet staan met de meeste organisatiewaarden, zoals winst, profijt, 

productiviteit en korte termijn denken. In een organisatie met oog voor spiritualiteit is niet 

alleen winst, maar ook kwaliteit een belangrijke parameter van succes. In deze vorm komt 

spiritualiteit dichtbij wat maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt genoemd. Het 

bouwen van een bedrijfscultuur rondom een waardegericht missiestatement past hier bij.

In de aandacht voor waarden staat het streven naar het doen van het goede centraal: een 

zo goed mogelijk product neerzetten, maar ook aandacht besteden aan collega’s, wordt 

gezien als het goede doen. Het waardesysteem in organisaties draagt bij aan persoonlijke 

groei van mensen, mits gestoeld op waarden die daarbij aansluiten. Verbinding en 

verbondenheid en zich onderdeel kunnen voelen van een groep (community) zijn ook 

belangrijke waarden die doorklinken in het nadenken over spiritualiteit als aspect van 

zingeving in organisaties (Van Boggelen, 2010). In wetenschappelijk onderzoek wordt be-

argumenteerd dat aandacht voor zingeving en spiritualiteit bijdraagt aan morele vorming 

en daarmee aan ethisch verantwoord gedrag in organisaties (McGhee en Grant, 2008).

Volgens Waaijman uit spiritualiteit in werk en organisatie zich ook in concrete be-

drijfsprocessen; het derde domein waarop we spiritualiteit als aspect van het zin- 

gevingsproces in organisaties tegenkomen. Als belangrijkste kenmerk van zingeving en 

spiritualiteit op de werkvloer analyseert Waaijman de praktijkgerichtheid en de geringe 

behoefte aan theoretiseren (in Pronk, 2007; p. 65-70). Het vormen van een bedrijfscultuur 

rondom waarden (Pfeffer, 2010) is zo’n concreet bedrijfsproces waarin we zingeving en 

spiritualiteit tegenkomen. Maar ook in het bieden van ruimte voor intervisieprocessen. 

Het tot stand brengen van een lerende organisatie is ook te kenmerken als zingeving. 

Want een lerende organisatie is een gemeenschap die in staat is te groeien en zich te 

ontwikkelen, omdat zij een goede bedding biedt voor zingevingsvragen. ‘Hoe kan het 
anders en hoe kan het beter?’ zijn voorbeelden van vragen die in een lerende organisatie 

worden gesteld. 

Maar er worden nog meer concrete manieren van oog voor spiritualiteit als aspect 

van zingeving benoemd in de literatuur; zoals het stimuleren van autonomie en eigen 

regelruimte, vertrouwen stellen in zelfsturende teams en meer teamgericht denken, het 

verstrekken van collectieve beloningen, medewerkers bemoedigen om te zijn wie ze 
zijn en hun talenten mee te brengen naar het werk, ruimte bieden voor de combinatie 

werk en privé (met name wanneer privésituaties daarom vragen), maar ook door angst 

in de werksfeer of werkcultuur te verdrijven en vertrouwen in te bedden (Pfeffer, 2010;  
Paloutzian, Emmons en Keortge, 2010).
Dit klinkt allemaal mooi. Veel artikelen over deze materie gaan over wat spiritualiteit op 
de werkvloer (in theorie) zal brengen, en geven uitleg hoe een en ander zich tot elkaar 
verhoudt. Maar hoe zingeving in werk met ruimte voor groei en ontwikkeling met enige 
mate van bevlogenheid dan concreet vorm kan krijgen, wordt niet helder. Tegelijkertijd 
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doen zich ook weer nieuwe vragen voor, zoals; wat is groei? En wat is ontwikkeling? Hoe 
kun je groei en ontwikkeling inbedden? En hoe meet je dat zonder daarbij te vervallen 
in instrumentele oplossingen? 

Passend bij de organisatie en leiderschap in de organisatie
Zingeving en spiritualiteit – in de betekenis van groei en zelfverwerkelijking – als aspect 
van het zingevingsproces krijgt in organisaties in toenemende mate aandacht. Giacalone 
en Jurkiewicz (2010) laten zien dat organisaties van zichzelf wel enige ontvankelijkheid 
moeten hebben om met deze thematiek aan de slag te kunnen. Zij brengen drie soorten 
organisaties in beeld, enabling, partnering en directing organisaties en geven uitleg 
over hoe deze organisaties al dan niet omgaan met zingeving. Organisaties van het 
type enabling erkennen dat individuen behoefte hebben aan zingeving en spirituele 
ontwikkeling, bieden daar ruimte voor, maar laten het een individuele activiteit die 
gescheiden is van werk. Individualiteit, bottom-up en heterogeniteit zijn kenmerkend 
voor zingeving in enabling organisaties. Organisaties van het type directing bevinden 
zich aan de andere kant van het spectrum en kennen op het gebied van spiritualiteit een 
sterke mate van controle door de organisatie zelf. Deze organisaties kennen een sterke 
cultuur welke duidelijke richtlijnen voor spiritualiteit en zingeving biedt. Homogeniteit 
en top-down zijn hierbij duidelijke kenmerken. Het derde organisatietype dat Giacalone 
en Jurkiewicz onderscheiden is de partnering organisatie. Dit type organisatie bevindt 
zich in het midden van het spectrum en is te kenmerken als een combinatie van actieve 
bottom-up en top-down processen, waarbij de organisatie en de medewerkers zich 
samen ontwikkelen. Giacalone en Jurkiewicz geven aan dat er een specifieke vorm 
van leiderschap essentieel is om het zingevingsproces in organisaties een plek te 
geven. Onderzoek naar zingeving in relatie tot leiderschap is een aandachtsgebied 
van beperkte omvang, maar brengt wel nieuwe inzichten die kunnen worden ingebed 
binnen de ontwikkeling van leiderschapstheorie (Dent et al, 2005). Giacalone en 
Jurkiewicz benoemen hier Servant-Leadership (Greenleaf, 1970), als de meest passende 
vorm van leiderschap om zingeving in organisaties op een adequate wijze aan de orde 
te kunnen stellen. Dat is een interessante constatering. Want wat doet de intrede van 
thema’s als zingeving en spiritualiteit in organisaties met leiderschap, leidinggeven 
en leiderschapsvorming? Op deze vraag focus ik mij in de volgende en tevens laatste 
inhoudelijke paragraaf van dit theoretisch kader. 

2.4 Leiderschap en zingeving
Naast zingeving neemt ook leiderschap een essentiële plek in binnen dit onderzoek. 
Want, zoals ik in het inleidende hoofdstuk al beschreef; oog voor zingeving wordt, 
vanwege het initiërend vermogen van leidinggevenden om de mens in de organisatie 
centraal te stellen, geassocieerd met leiderschap. In deze paragraaf besteed ik daarom 
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dan ook aandacht aan leiderschap. Dat doe ik in eerste instantie door de ontwikkeling 
in het denken over leidinggeven in organisaties nader te beschrijven en een overzicht te 
geven van de ontwikkeling van leiderschapstheorie die daarmee gepaard is gegaan. Ik 
moet daarbij wel aangeven dat dit slechts een verkenning is. De omvang van de literatuur 
over leiderschap is, zoals in de inleiding al gesteld, zodanig groot van omvang dat een 
goede weergave daarvan een studie op zichzelf is. Daarna focus ik mij verder op wat de 
introductie van aandacht voor zingeving doet met leiderschapsvorming en -ontwikkeling 
en zal ik specifiek aandacht uit laten gaan naar leiderschapsstijlen die aandacht voor 
zingeving expliciet maken.

Ontwikkeling in leiderschapstheorie
In het inleidende hoofdstuk beschreef ik al dat het denken over organisaties en 
organiseren een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo ook de ontwikkeling 
in het denken over leiders, leiderschap en leidinggeven. Na de Industriële Revolutie 
stond het Scientific Management van Taylor centraal in het denken over organiseren. 
Dit denken kan functioneel worden genoemd, gericht op de beheersing van (productie)
processen, waarin de mens ondergeschikt was aan het systeem. Typerende woorden 
voor deze manier van denken zijn taaksplitsing en taakgerichtheid, efficiëntie, meet-
baarheid en controleerbaarheid. Medewerkers zijn in dit denken een middel tot 
productie. Leidinggevenden hebben als gevolg van dit rationeel wetenschappelijke 
denken min of meer de rol van aanvoerder en beslisser. Na deze periode geven 
de Hawthorne experimenten aanleiding tot het ontstaan van de human relations 
benadering. De experimenten toonden de invloed van (persoonlijke) omstandigheden 
en groepsprocessen op het arbeidsleven aan, waarmee duidelijk werd dat het 
beïnvloeden van verschillende factoren helpt om de productie (en dus de winst) gaande 
te houden. In deze benadering kent de leidinggevende de rol van luisteraar, counselor 
en degene die groepsprocessen kan beïnvloeden. Na de Tweede Wereldoorlog doet 
zich een nieuwe situatie voor in organisaties. Het gemiddelde opleidingsniveau van 
medewerkers is gestegen; mensen weten, willen en kunnen meer en zijn bovendien 
mondiger en kritischer geworden. Er ontstaan in deze tijd ook problemen die met de 
benaderingen uit het Scientific management en de human relations beweging niet meer 
zijn op te lossen, zoals lage productiviteit, hoog ziekteverzuim en een groot verloop 
aan medewerkers. Problemen als gevolg van onvoldoende motivatie en betrokkenheid 
bij de organisatie. Dat leidt ertoe dat middels werkstructurering en werkvernieuwing 
werk minder monotoon wordt vormgegeven en interessanter wordt gemaakt. Het is 
deze periode die duidelijk maakt dat medewerkers behoefte hebben aan erkenning, 
zelfstandigheid en ook aan het krijgen van verantwoordelijkheid. Dat betekent voor 
leidinggevenden langzaam aan minder beheersen en controleren en meer delegeren, 
afstand nemen van het controle proces en meer vertrouwen stellen in medewerkers zelf. 
Hoewel moeizaam komt er toch langzaam meer ruimte voor inspraak en participatie van 
werknemers in organisaties.
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Inmiddels zijn organisaties steeds meer afhankelijk geworden van de context waarin 
zij functioneren. Deze context wordt bepaald door globalisering, de kenniseconomie, 
innovatie, (informatie)technologie, en dienstverlening waarbij de beleving van klanten 
meer en meer voorop is komen te staan; kortom een context met een grote mate van 
dynamiek. De mate waarin organisaties in staat zijn om wendbaar te zijn aan deze context 
is in belangrijke mate bepalend voor het wel of niet succesvol zijn en voortbestaan van 

organisaties. Tegen deze achtergrond is er in toenemende mate aandacht voor andere 

manieren van organiseren en andere organisatiestructuren. De netwerkorganisatie, maar 

ook de lerende organisatie zijn daar voorbeelden van. De rol van leidinggevenden is 

in deze manier van organiseren getransformeerd naar het zijn van coach en katalysator, 

waarbij het aan deze leidinggevenden is om alle in de organisatie aanwezige potentie 

aan te spreken.

Op pagina 74 staat een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van leiderschaps-

theorie vanaf het begin van de vorige eeuw tot heden. Dit overzicht weerspiegelt het 

denken over leiderschap en leidinggeven tegen de achtergrond van de ontwikkeling in 

organiseren en organisaties die ik zojuist heb geschetst.

Onderzoek in het kader van de ‘trait theories’ is gericht op het in kaart brengen van 

kenmerken die effectieve en succesvolle leiders gemeenschappelijk hebben en is 

vaak gerelateerd aan intelligentie. Door het ontbreken van een consistente set van 

(persoonlijkheids)kenmerken van leiders die bijdragen aan hun succes verlegt het 

onderzoek zich in verloop van de tijd van de vraag ‘Wie is een effectief leider?’ naar de 

vraag ‘Wat doen effectieve leiders?’. Die vraag staat centraal in Behavioural theories. Op 

basis van het Scientific Management van Taylor en de human relations benadering van 

Mayo worden in het kader van de behavioural theories twee oriëntaties van leiderschap 

onderzocht; een mensgerichte en een taakgerichte oriëntatie. Deze focus van onderzoek 

draagt bij aan het in kaart brengen van verschillende leiderschapsstijlen (zoals autocratisch 

en democratisch leiderschap) en aan het tot stand komen van methoden en modellen 

waarmee leiderschapsstijlen meetbaar kunnen worden gemaakt (de Managerial Grid 
van Blake en Mouton). In 1970 ontstaat het situationeel of contingent leiderschap. Deze 

theorie stelt dat er geen beste stijl van leiderschap bestaat. Succesvolle leiders maken 
gebruik van verschillende stijlen en kiezen een stijl die passend is in een specifieke 
situatie en bij de specifiek te leiden groep. Met de Path-goal modellen komt het belang 
van motivatie om een doel te bereiken binnen de theorie in beeld.

Rond 1980 verschuift de aandacht naar de leiderschapstheorieën die worden samengevat 
onder de term ‘New leadership’. Daaronder worden transformationeel, charismatisch en 
inspirerend leiderschap verstaan. Deze nieuwe leiderschapsstijlen zijn sterk waarden- 
gedreven en onderscheiden zich van de eerdere transactionele vormen van leiderschap. 
In deze stijlen vormen vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid de belangrijkste waarden 
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waarop leiderschap gestoeld wordt, gericht op het creëren van sterke motivatie in grote 

groepen. In 1990 introduceert Senge het begrip ‘de lerende organisatie’. In de lerende 

organisatie staan kennis, kennisontwikkeling en kennisdeling centraal. In deze context 

is het aan de leider om het leer- en ontwikkelvermogen van de organisatie (en van de 

medewerkers) aan te spreken, wat past bij organisaties die continu moeten verbeteren 

en innoveren. 

In het overzicht van Storey, wordt duidelijk dat de positie en de rol van de leider mee 

verandert met de visie op organiseren en organisaties. Van een leider op afstand die 

proces- en taakgericht stuurt, naar een leider die steeds meer betrokkenheid toont bij 

mensen. Toch blijft het bij mensen betrokken zijn in veel leiderschapsstijlen functioneel 

en instrumenteel van aard; medewerkers blijven in deze stijlen gezien worden als 

resource (middel tot productie), maar nog niet daadwerkelijk als mens (met alles wat 

daar bij hoort). Dat verandert echter in sterkere mate dan daarvoor, vanaf 2000, wanneer 

Theory Texts

Trait theory: innate qualities; ‘great man theories’

Behavioural theories: task related and relationship 
related; style theory (autocratic vs democratic)

Situational and contingency theory; repetoire of 
styles; expectancy theory

Exchange and path-goal models (relationship 
between leader and led as a series of trades)

‘New leadership’; charismatic and visionary 
leadership; transformational leadership

Leadership as performance

Constitutive, constructivist theory

Leadership within Learning Organizations: 
leadership as a creative and collective process; 
distributed leadership

Post-charismatic and post-transformational  
leadership theory: spiritual leadership; authentic 
leadership

Carlyle (1841); Bernard (1926)

Ohio State University studies; University of 
Michigan (Katz and Kahn 1951); Likert (1961); 
Blake and Mouton (1964); Lewin et al. (1939)

Fiedler (1967); Vroom and Yetton (1973); Yukl 
(2009); Hersey and Blanchard (1969); Thompson 
and Vecchio (2009)

Graen and Uhl-Bien (1995); House (1971); House
(1996)

Burns (1978); Bryman (1992); Conger and Kanungo 
(1988); Bass (1985); Tichy and Devanna (1986); 
Kouzes and Posner (1997)

Peck et al. (2009); Mangham (1986)

Grint (1997, 2000, 2005)

Senge (1990)

Khuruna (2002); Maccoby (2000); Fullan (2001);  
Boyatzis and McKee (2005); Tamkin et al. (2010)

Overzicht belangrijkste leiderschapstheorieën ontleend aan Storey (Storey, 2011; p. 17).
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Spiritueel-, Ethisch-, Authentiek en Dienend-Leiderschap, alsook aandacht voor de volgers 

(Van Vugt en Ahuja, 2011), samengevat onder de term post-charismatische en post-

transformationele leiderschapstheorieën, hun intrede doen. Systemen van beheersing en 

controle maken dan werkelijk plaats voor sturing door middel van waarden (Ganzevoort, 

2003). Ruimte voor alle aspecten van het mens-zijn, waaronder oog voor zingeving, wordt 

in de post-charismatische en post-transformationele leiderschapstheorieën meer en 

meer onderwerp van aandacht. De leider is vanuit het perspectief van deze theorieën niet 

langer degene die het werk en de processen aanstuurt, maar een bij mensen betrokken 

leider, die zorg en verantwoordelijkheid draagt en de condities schept waardoor mensen 

zich volledig kunnen ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de organisatie. Leiderschap 

vergt daarmee te meer inzicht in mensen en in drijfveren van mensen. Leiderschap is 

steeds meer waardengedreven en is bovendien niet meer iets van leiders alleen. 

Leiderschap wordt een gedragen taak van alle medewerkers in de organisatie (weliswaar 

op eigen niveau en binnen de eigen invloedssfeer), want alleen zo kan verandering en 

verbetering tot stand gebracht worden. Het is hier waar ook het belang van zelfinzicht en 

zelfleiderschap haar intrede doet. Wat nauw samenhangt met het vragen naar zin en het 

zingevingsproces van leiders zelf. Daar ga ik zo nader op in. 

Betekent deze ontwikkeling in het denken over leiderschap dat eerdere stijlen en theorieën 

van leiderschap niet goed waren? Zeker niet. Ik zou durven stellen dat van iedere stijl of 

theorie het goede is vastgehouden en passend bij de tijd en het mens- en wereldbeeld 

nieuwe aspecten zijn toegevoegd en op die manier leiderschap is doorontwikkeld. Dat is 

zichtbaar in de waardevolle erfenissen, die zowel het Scientific Management als de human 
relations benadering, hebben achtergelaten. Het denken vanuit meer functionele kaders 

draagt tot op de dag van vandaag bij aan het in stand houden van gezonde organisaties. 

Veel onderzoek naar leiderschap en de invloed van leiderschapsstijlen is gericht op 

het creëren van inzicht in positieve en constructieve elementen van leiderschap en in 

leiderschapsgedrag dat een positieve uitwerking heeft op de interactie met volgers. 

In veel onderzoek blijft de andere, destructieve kant van leiderschap onbelicht, terwijl 

ook inzicht in deze schaduwkant van leiderschap essentieel is om leiderschap te kunnen 

verstaan. Aandacht voor deze schaduwkant van leiderschap is in recente literatuur 

in opkomst. Destructief leiderschap wordt door Einarsen, Aasland en Skogstad (2007) 

gedefinieerd als: “The systematic and repeated behavior by a leader, supervisor or 
manager that violates the legitimate interest of the organisation by undermining and/
or sabotaging the organisation’s goals, tasks, resources and effectiveness and/or the 
motivation, well-being or job satisfaction of his/her subordinates.” Onderzoek en dus 

literatuur over destructief leiderschap is in opkomst. Hoewel charismatisch leiderschap 

vaak met positieve uitkomsten wordt geassocieerd, is er een relatie tussen destructief 

leiderschap en charisma: veel destructieve leiders zijn charismatisch en gebruiken 

hun narcistische behoefte aan macht en manipulatie in hun leiderschap (Kaiser en 



hoofdstuk 276

Craig, 2014). Zingeving kan in deze destructieve context averechts worden ingezet. 

Ook in onderzoek naar leiderschap binnen Defensie ligt voornamelijk de focus op het 

inzichtelijk maken van positieve effecten van leiderschap (vertrouwen, teameffectiviteit 

en inspiratie) en onderbelichten deze studies het verkrijgen van inzicht in negatieve 

leiderschapsgedragingen. Terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat destructief leider- 

schap binnen militaire setting aanwezig is, maar vaak niet herkend wordt (De Graaf 

en Stoppelenburg, 2013a). Al blijkt uit Nederlands onderzoek binnen de Nederlandse 

krijgsmacht (in dit geval de Koninklijke Landmacht) dat destructief leiderschap niet op 

grote schaal voorkomt, onder meer omdat in opleiding en training veel aandacht wordt 

gegeven aan niet destructieve vormen van leiderschap (inspirerend leidinggeven en 

sociale aspecten van leiderschap) (De Graaf en Stoppelenburg, 2013b). 

Definities
De manier waarop naar organisaties en naar het leiderschap in organisaties wordt 

gekeken heeft ook haar weerslag op definities van leiderschap. In het inleidende 

hoofdstuk benoemde ik in dat kader al de definities van Yukl en Ganzevoort. Yukl de-

finieert leiderschap meer vanuit functioneel perspectief als “‘Leadership is the process 
of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to 
do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared 
objectives.’ (Yukl, 2013, p. 23). Een definitie die helder maakt dat er telkens drie dimensies 

in leiderschap zijn: (1) de persoon van de leider, (2) de individuele volgers en (3) de groep 

als geheel. Kenmerken van de leider, de volgers en de groep werken op elkaar in en 

geven elke situatie of context een unieke dynamiek (Van Saane, 2012). 

Maar het denken in organisaties verschuift steeds meer van het functionele naar het 

interpretatieve paradigma. Daar passen dan ook andere definities bij, welke ik vind bij 

Ganzevoort (2003). Ganzevoort geeft een definitie van leiderschap welke verder gaat 

dan het functionele en instrumentele karakter van leidinggeven: “Leiderschap is het ver-
mogen van een individu, een leider, om a) mensen zicht te geven op de (collectieve) 
bestemming van de groep waaraan zij of hij leidinggeeft, b) de leden van de groep te 
inspireren die bestemming te realiseren en c) de condities daarvoor te scheppen.” 

Deze definitie is niet alleen gericht op de groep, het hebben van invloed en het te be-

reiken resultaat, maar lijkt een extra dimensie aan leiderschap toe te voegen. Deze 

omschrijving wijst namelijk op het belang van het hoe in plaats van het wat, creëert 

ruimte voor de mens en wijst op het belang van het toevoegen van inspiratie. Het is 

hier waar Verstraeten (2003) leiderschap onderscheidt van management. Waarmee niet 

is gezegd dat management onbelangrijk is; productie zal nu eenmaal moeten worden 

geleverd. Maar of het rationele perspectief van management volstaat in het oplossen van 

problemen stelt Verstraeten ter discussie door zijn stelling dat leiderschap als kwaliteit 

fundamenteler is dan management. Leiderschap vergt volgens Verstraeten meer dan ins-

trumenteel handelen en is niet alleen gericht op het behalen van economische doelen. In 
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leiderschap speelt beïnvloeding door middel van een vertrouwensrelatie een rol, alsook 

de bekwaamheid om betekenis te geven en nieuwe betekenissen te scheppen. Zonder 

het vermogen tot betekenisgeving komt verandering of vooruitgang niet tot stand. Echt 

leiderschap, volgens Verstraeten (2003; p.14); “brengt mensen ertoe het beste van zichzelf 
te ontdekken en te geven en maakt authentieke menselijke vrijheid mogelijk, want echt 
leiderschap neemt de persoonlijke verantwoordelijkheid niet weg van de mens door hem 
in te kapselen in een mimetisch of volgzaam gedrag.”

Terug naar de definitie van leiderschap van Ganzevoort. In die definitie neemt bestem-

ming een belangrijke plek in. Het zoeken naar bestemming omschrijft Ganzevoort 

als “voortdurende reflectie op de vraag; welke kwaliteiten heb ik gekregen en op 
welke wijze kan ik met die kwaliteiten een bijdrage aan mijn omgeving leveren?” Een 

voortdurende reflectie op deze vraag komt erg dicht bij de definitie, die ik tot dusver 

aan het zingevingsproces heb gegeven, namelijk het voortdurend antwoord geven op 

zinvragen, waaronder vragen naar individuele identiteit. In de definitie van Ganzevoort 

wordt nadruk gelegd op de voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid van leider-

schap om de bestemming te realiseren; volgens Ganzevoort is het aan de leider om een 

aantal condities te waarborgen: het creëren van een ‘sense of purpose’, het hebben 

van voortdurende aandacht voor waarden, het geven van vrijheid (zodat autonomie 

mogelijk is), het inzichtelijk maken van het effect zodat groei mogelijk is, het geven van 

erkenning en respect voor wat iemand in essentie is, en het geven van veiligheid als 

belangrijke conditie om te kunnen leren. Maar dan stelt Ganzevoort een interessante 

vraag. Tot nu toe gaat het erg over leiderschap en over wat leiders voor anderen 

moeten doen, maar wat doen ze met en voor zichzelf? Wat moeten leiders doen om in 

staat te zijn om deze condities te scheppen voor anderen? Hier definieert Ganzevoort 

leiderschap als persoonlijk ontwikkelingsproces: “leiderschap is leren zien en worden 
wie je bent” (Ganzevoort, 2003; p. 37). Hier komt prominent het beeld naar voren van 

leiderschap als een proces van zelfwording en zelfrealisatie, dat ik eerder benoemde 

als aspect van het zingevingsproces. Zingeving komt dus niet alleen aan de orde als 

onderwerp van aandacht als het gaat om de manier waarop een leider leidinggeeft aan 

anderen, maar lijkt te beginnen met een bewuste start van het zingevingsproces in de 

leidinggevende zelf. Het is hier waar de verbinding tussen leiderschap en zingeving 

kan worden gevonden; daar waar leidinggevenden zichzelf zinvragen gaan stellen 
en starten met het proces van het vinden van antwoorden. Hier lijkt het adagium te 
gelden; wat je zelf niet hebt, kun je een ander niet geven. Wil je als leidinggevende 
aandacht hebben voor het zingevingsproces van anderen, dan is het eerst nodig om 
als leidinggevende aandacht te hebben voor je eigen zinvragen en -antwoorden. Zoals 
Verstraeten zegt: “om mensen naar hun eigen bronnen te kunnen voeren moet men 
eerst zelf de bronnen van het leven hebben aangeboord” (Verstraeten, 2003; p.15).  
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Jim Collins is één van de eerste onderzoekers die de aandacht vestigde op het belang 
van zelfreflectie voor leiders in zijn onderzoek naar ‘level 5 leadership’ (Collins, 2001). 
Collins verrichtte onderzoek naar ondernemingen die voor langere tijd buitengewoon 
succesvol waren. Uit de analyse van de data bleek dat deze ondernemingen onder 
leiding stonden van leiders die een paradoxale combinatie vertoonden van de eigen- 
schappen vastberadenheid, gezag en bescheidenheid. Deze combinatie noemde 
Collins later het ‘level 5 leadership.’ Deze leiders worden gekenmerkt door persoonlijke 
bescheidenheid, hebben vermogen tot zelfreflectie, zijn in staat om gedisciplineerd te 
handelen en zijn inspirerend voor anderen. Collins concludeert in zijn onderzoek ook dat 
niet iedereen in staat is om dit leiderschap te ontwikkelen, maar dat omstandigheden 
van levenservaring, vermogen tot zelfreflectie en een sterke levensovertuiging (al dan 
niet religieus) wel een bijdrage kunnen leveren aan die ontwikkeling.

In het ‘Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance’ van 
Giacalone en Jurkiewicz (2010), dat uitgebreid aandacht heeft voor zingeving in werk en 
organisatie, wordt zingeving opmerkelijk genoeg al in het voorwoord geassocieerd met 
leiderschap. Daarbij wordt verwezen naar het onderzoek van Kouzes en Posner waarin 
aan mensen is gevraagd welke leiders zij het meest bewonderen. De onderzoekers 
concluderen dat we met name bewondering hebben voor leiders die staan voor wie 
ze zijn, wat ze vinden en denken. Voor leiders die met zichzelf geconfronteerd zijn, 
geworsteld hebben en innerlijke twijfels hebben opgelost. De onderzoekers stellen 
dat “leadership begins with something that grabs hold of us and won’t let go” (Kouzes 
en Posner in Giacalone en Jurkiewicz, 2010, p. xi- xiii). Ook deze onderzoekers stellen 
dat leiderschap begint met een persoonlijk ontwikkelingsproces, waarin het stellen van 
zinvragen en het vinden van antwoorden op die vragen centraal staat. Ik citeer:

“Where leaders must go to find their voices is within. You have to explore your inner 
territory. You have to take a journey into those places in your heart and soul where 
you hide your treasures and then let them out to play. You have to examine them 
on your own and then bring them out to the forefront. We take a few steps in this 
direction when we ask and answer for ourselves such questions as these: What do I 
stand for? What do I believe in? What am I discontent about? What makes me weep 
and wail? What makes me jump for joy? What keeps me awake at night? What has 
grabbed hold and won’t let go? Just what is it that I really care about?....it’s a matter 
of time and a matter of searching – soul searching.”

De antwoorden op deze vragen impliceren keuzes; een levenskeuze, maar ook een 
keuze in hoe je wilt zijn als leidinggevende. Naast keuzes impliceren antwoorden ook een 
verantwoordelijkheid; waar sta je voor en hoe maak je dat vervolgens waar? Verstraeten 
wijst erop dat deze zoektocht niet moet ontaarden in een zoektocht naar uitmuntendheid. 
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Want dan zouden zingeving en spiritualiteit als aspect daarvan worden gebruikt als 
versterking van de poging tot een instrumentalisering van hart en ziel (Verstraeten,  
2003; p.35-37). Verstraeten benoemt het verwerven van voldoende authentieke auto-
nomie als uitdaging om te ontkomen aan de neiging tot instrumentalisering. Ook 
Benefiel (2009) sluit daarbij aan met haar constatering dat ons wordt geleerd te focussen 
op praktisch resultaat en op het uitdrukken van succes in cijfers. Ons wordt geleerd – 
zowel in opleiding als in de bevestiging die leidinggevenden krijgen in de praktijk – dat 
uitkomsten tellen, meetbaarheid de werkelijkheid is en niet zozeer het innerlijke leven 
van leidinggevenden telt, want dat proces is niet in cijfers te meten. Er is niets mis met 
de gerichtheid op duidelijke resultaten, maar aandacht besteden aan, om een metafoor 
te gebruiken “het voeden van de wortels” is essentieel, omdat anders uiteindelijk 
“de takken en vruchten verwelken.” Of in woorden van Benefiel; er is aandacht nodig 
voor zielzorg. Nadruk op resultaten creëert oog voor wat er feitelijk aan de hand is. 
Dat is goed. Maar een eenzijdige nadruk op cijfers en resultaten, diskwalificeert de 
bron van productiviteit en passie: het innerlijke van de leidinggevende zelf (Benefiel, 
2009; p. 177). De vraag is dus hoe je in een organisatie aandacht kunt hebben voor 
de ontwikkeling van leiderschap aan de hand van het zingevingsproces, zonder deze 
aandacht uiterst functioneel en instrumenteel te laten zijn. Mijn antwoord daarop is 
eenvoudig: organisaties zouden ruimte kunnen bieden voor individuele zinvragen en de 
beantwoording daarvan zonder de illusie of drang te hebben de antwoorden te kunnen 
of te willen sturen. Maar dat is wellicht makkelijker gesteld dan in de praktijk toegepast. 
Over hoe dat op een goede manier kan, daar geef ik in dit onderzoek meer beeld bij.

Leiderschapsstijlen met oog voor zingeving
Leiderschap met oog voor zingeving begint dus met het proces van leiderschaps-
ontwikkeling waarbij een leidinggevende aandacht geeft aan het eigen zingevingsproces, 
alvorens aandacht te kunnen geven aan het zingevingsproces van anderen. Dat brengt 
mij bij de laatste vraag die ik in deze paragraaf aan de orde wil stellen. Welke soort 
leiderschapsstijlen of theorieën dragen bij of stimuleren aandacht voor zingeving 
in organisaties? Welke stijlen kunnen leidinggevenden daarbij behulpzaam zijn? Er 
zijn een drietal leiderschapsstijlen, onder de noemer post-charismatische en post-
transformationele leiderschapstheorieën, die aandacht voor zingeving, zoals ik dat in 
dit theoretisch kader uiteen heb gezet, inbedden. Het gaat om spiritueel leiderschap, 
authentiek leiderschap en dienend-leiderschap. Deze drie leiderschapsstijlen, welke 
door Yukl (2013) worden geclassificeerd als ethisch leiderschap, zal ik nu nader onder de 
loep nemen. Hoe wordt aandacht voor zingeving in deze stijlen ingebed en hoe zijn zij 
behulpzaam in het vormgeven van het thema zingeving?
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Spiritueel Leiderschap: een betekenisvolle visie en cultuur
Spiritueel Leiderschap (Fry, 2003) is een vorm van leiderschap waarin het ervaren van 
betekenis, zinvolheid en verbondenheid bij medewerkers centraal staat. Fry onderzocht 
zijn theorie in de context van de U.S. Army. De theorie omarmt de ontwikkelingen 
rondom werkplekspiritualiteit zoals ik in de vorige paragraaf beschreven heb. Een 
tweetal elementen staan in de theorie van Fry centraal. Het eerste element is het belang 
van het creëren van een betekenisvolle visie. Een visie waardoor zowel leiders als volgers 
een “sense of calling” (roeping of bestemming) kunnen ervaren. Een betekenisvolle visie 
helpt medewerkers om te ervaren hoe zij van betekenis kunnen zijn en hoe zij een verschil 
kunnen maken. Het tweede element, dat in de leiderschapstheorie van Fry centraal 
staat, is het creëren van een specifieke organisatiecultuur. Een cultuur die gebaseerd 
is op waarden, waarin individuen zich begrepen en gewaardeerd voelen en er sprake 
is van zorg voor elkaar. Daardoor ontstaat er een gevoel van verbondenheid met de 
organisatie. Een dergelijke cultuur draagt eraan bij dat medewerkers zich onderdeel van 
de organisatie (willen) voelen (membership). Spiritueel leiderschap wordt gedefinieerd 
als “comprising the values, attitudes, and behaviors, that are neccesary to intrinsically 
motivate one’s self and others so that they have a sense of spiritual survival through 
calling and membership” (Fry, 2003).
De theorie beoogt organisatietransformatie en een lerende organisatie te ondersteunen, 
of zoals Fry omschrijft: Spiritueel Leiderschap is een “causal leadership theory for 
organizational transformation designed to create an intrinsically motivated, learning 
organization” (Fry, Vitucci en Cedillo, 2005). Zingeving wordt in deze theorie ingebed 
door het aspect van zelfoverstijging (als individu van betekenis zijn voor iets groters 
dan jezelf) door te laten klinken. De centrale vraag waar het in deze theorie om draait 
is hoe leidinggevenden ertoe bij kunnen dragen dat medewerkers het werk als een 
roeping ervaren. De theorie zoekt het antwoord op deze vraag in het creëren van een 
betekenisvolle visie en het bestendigen van een waardevolle cultuur. Een aantal zaken 
is ook (nog) niet duidelijk als het gaat om Spiritueel Leiderschap; zo is meer onderzoek 
nodig om inzicht te verkrijgen in welke condities bijdragen aan het bevorderen van 
spiritueel leiderschap. Spiritueel Leiderschap stimuleert intrinsieke motivatie, vertrouwen 
en commitment aan de organisatie, maar blijft daarin beschrijvend. De theorie maakt 
niet duidelijk hoe het proces van het beïnvloeden van volgers dan precies verloopt.

Authentiek leiderschap: gericht op zelfleiderschap
Authentiek leiderschap is een tweede leiderschapstheorie welke aandacht voor zin-
geving inbedt, met name daar waar het gaat om het authenticiteitsvraagstuk van de 
leider zelf. Deze leiderschapsvorm is gebaseerd op theorie van de positieve psychologie 
en zelfregulatiemethoden. In de theorie staan positieve waarden zoals eerlijkheid, 
altruïsme, vriendelijkheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid centraal (Yukl, 2013; 
p. 339-340). Gerichtheid op deze waarden motiveert leiders om het juiste te doen, 
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ook voor hun volgers (mits de waarden van de leider overeenkomen met de waarden 
die volgers nastrevenswaardig vinden). Definities van authentiek leiderschap variëren, 
maar hebben gemeen dat er een hoge mate van consistentie moet bestaan tussen 
het gedrag van de leider – woorden en handelingen – en de innerlijke waarden van 
de leider: “a pattern of leader behavior that draws upon and promotes both positive 
psychological capacities and a positive ethical climate, to foster greater self-awareness, 
an internalized moral perspective, balanced processing of information, and relational 
transparancy on the part of leaders working with followers, fostering positive self-
development” (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing en Peterson, 2008). Het authen-
ticiteitsvraagstuk, zoals we ook in het model van Rosso, Dekas en Wrzesniewski. (2010) 
zagen, staat in deze leiderschapstheorie volop in de aandacht en sluit nauw aan bij wat 
ik hiervoor beschreef; aandacht voor zingeving in organisaties door leiders begint bij 
leiders zelf. De belangrijkste leiderschapsvragen die in deze theorie centraal staan, 
zijn: hoe kan de identiteit van de leider in lijn gebracht worden met de manier van 
leidinggeven? En hoe kan de leider vervolgens ook zelfbewustzijn en zelfleiderschap 
bij anderen bewerkstelligen? Zelfbewustzijn en zelfleiderschap (Avolio en Gardner, 
2005) – oftewel vragen naar individuele identiteit – zijn twee belangrijke elementen in 
Authentiek leiderschap. Weten wie je bent als mens en als leider, weten waar je voor 
staat, zelfacceptatie, zelfaanvaarding en het verkrijgen van emotionele volwassenheid 
zijn, volgens deze theorie, nodig om leiding te kunnen geven aan anderen. Authentiek 
leiderschap is gericht op een continu proces van leren en ontwikkelen. Het gaat dan om 
het leren van de leider over zichzelf alsook dat de leider ontwikkeling van zelfleiderschap 
probeert te bewerkstelligen bij degenen die zijn of haar leiding ontvangen. Een open en 
transparante vertrouwensrelatie tussen leider en volger is daarin belangrijk. In de meer 
praktische zin focust authentiek leiderschap zich dan ook op zelfcoaching; ontdekken 
waar je voor staat, wat je dichter bij je eigen kern brengt om vanuit die kern het 
leiderschap vorm te geven (Blekkingh, 2013).

Dienend-Leiderschap: bijdragen aan groei en ontwikkeling
‘Reis naar het Morgenland’ is een verhaal over een wonderbaarlijke reis welke ogen-
schijnlijk mislukt. Leden van een verbond gaan gezamenlijk, maar ieder met een 
eigen doel, op zoek naar het Morgenland. De groep trekt gezamenlijk op en beleeft 
avonturen, mooie maar ook angstige. Eén van de groepsleden is Leo. Op een zeker 
moment verdwijnt Leo. Met het verdwijnen van Leo valt de groep uiteen. De reis 
mislukt en Morgenland wordt niet bereikt. De hoofdpersoon in dit verhaal verliest door 
het mislukken van de zoektocht zijn doel en passie in het leven en gaat zwerven. De 
hoofdpersoon heeft Leo leren kennen als dienaar en gids van het reisgezelschap, die de 
groepsleden altijd behulpzaam was. Op een zeker moment vindt de hoofdpersoon Leo 
terug. Dan blijkt dat Leo, die hij heeft leren kennen als dienaar, de leider te zijn van de 
Orde die de reis heeft geïnitieerd; een groot en nobel leider.
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Toen Robert K. Greenleaf, organisatieadviseur en docent aan de Harvard Business School 
en de Universiteit van Virginia dit verhaal in 1960 las, ontstond bij hem het idee van de 
dienaar als leider. Greenleaf concludeerde dat de betekenis van het verhaal gelegen is 
in het idee dat leiders het dienen van anderen voorop moeten stellen. Dit dienen van 
anderen is wat een leider tot een groot en nobel leider maakt. Gecombineerd met zijn 
waarnemingen als adviseur leidde dit tot de eerste editie van ‘De dienaar als Leider’, 
waarna meerdere essays volgden. In deze essays bediscussieert Greenleaf de behoefte 
aan een nieuw soort leiderschap waarin het dienen van de ander voorop staat. “The 
servant-leader is servant first. It begins with the natural feeling that one wants to serve. 
Then conscious choice brings one to aspire to lead. The difference manifests itself in 
the care taken by the servant-first to make sure other people’s highest-priority needs 
are being served. The best test is: do those served grow as persons; do they, while 
being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, more likely themselves 
to become servants?” (Greenleaf, The Servant as Leader, 1970). 
Dienend-Leiderschap is primair gericht op het dienen van de groei en ontwikkeling 
van anderen. Een dienend-leider, zoals onderzoeker Nuijten omschrijft “has the moral 
character, the wisdom to foresee what is needed, the ability to meet the needs of people, 
and the courage to act on that” (Nuijten, 2009).20 Vanuit het primaire uitgangspunt van 
het willen dienen van de groei van anderen, volgt pas de stap van leidinggeven. Dienen 
en leiden vormen een twee-eenheid. Het verbindingsstreepje tussen dienen en leiden 

“Leo was een van onze dienaren; hij hielp bij het dragen van de bagage en was dikwijls 
de woordvoerder als persoonlijk bediende toegevoegd. Deze onopvallende man had zo 
iets vriendelijks en was van zo sympathieke bescheidenheid, dat we hem allemaal graag 
mochten. Hij deed zijn werk vrolijk, zong of floot meestal voor zich heen, vertoonde zich 
slechts als je hem nodig had; een ideale dienaar. Hij kon vogels tam maken en vlinders 
nader bij lokken. Deze bediende Leo was eenvoudig en natuurlijk met gezonde rode 

wangen en vriendelijke bescheidenheid....”

H. Hesse (2007), Reis naar het Morgenland

20 Nuijten (2009) brengt in haar onderzoek acht kenmerken van de dienend-leider naar voren. Vier 
kenmerken passen bij de dienaar, te weten; waardering, authenticiteit, bescheidenheid en vergeving. 
De andere vier kenmerken passen bij de kant van de leider; ‘empowerment’, richting geven, 
‘stewardship’en moed. In het onderzoek wordt Dienend-Leiderschap gedefinieerd en meetbaar 
gemaakt door middel van het multidimensionale meetinstrument: de Servant-Leadership Survey. Met 
dit meetinstrument, waarin de acht kenmerken zijn verwerkt, zijn de effecten gemeten op vertrouwen, 
welzijn en prestaties. Uit het onderzoek is gebleken dat Dienend-Leiderschap positief samenhangt 
met welzijn, vertrouwen en teamprestaties. Er is een positief verband tussen Dienend-Leiderschap en 
de psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie.
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geeft de nauwe verbinding aan tussen beide activiteiten, maar ook de gelijkwaardigheid 
daartussen. Tegelijkertijd dienen en leiden kan lastig zijn voor leiders, met name in tijden 
van economische problemen kan er een conflict ontstaan tussen oog voor de mensen 
versus oog voor financiële prestaties en kan het balanceren tussen het welzijn van 
medewerkers en de prestaties van een organisatie op spanning komen te staan (Yukl, 
2013; p. 338).
De term Dienend-Leiderschap is geïntroduceerd door Greenleaf, maar de gedachten 
achter deze term zijn al duizenden jaren oud (Trompenaars en Voerman, 2008). Op basis 
van de oorspronkelijke essays van Greenleaf zijn tien karakteristieken van Dienend-
Leiderschap geïdentificeerd (Spears, 1995). Een omschrijving van deze aspecten illust-
reren ook hoe aandacht voor zingeving in deze leiderschapsfilosofie is opgenomen:

–   Luisteren (listening): ontvankelijk luisteren is een verdiepend, niet uit vooringe-
nomenheid, luisteren. Echt luisteren is het willen begrijpen van wat er wordt 
gezegd. Luisteren gaat over het verstaan van verhalen en in staat zijn om daarop te 
reflecteren. Luisteren betekent ook luisteren naar de eigen innerlijke stem.

–   Empathie (empathy): empathie is belangstelling hebben voor de ander en 
beantwoord aan de uniciteit van mensen en hun psychologische behoefte om 
serieus genomen, gezien en gehoord te worden. Empathie betekent ook mensen 
accepteren als persoon waardoor een veilige en vertrouwde omgeving wordt 
gecreërd om te groeien. Empathie is het accepteren en erkennen van de specifieke 
talenten en kwaliteiten van mensen.

–   Helend vermogen (healing): helend vermogen is het vermogen om balans en 
evenwicht te creëren. Een gebrek aan balans veroorzaakt conflicten en stress. Een 
leider streeft ernaar mensen te ondersteunen bij het vinden van balans in zichzelf 
en in de omgang met anderen, maar werkt ook aan het eigen innerlijke evenwicht.

–   Bewustzijn (awareness): bewustzijn betekent in het hier en nu zijn en handelen 
en dus oog hebben voor de realiteit. Oog hebben voor de realiteit leidt tot het 
nemen van verantwoordelijkheid en doen wat de situatie vraagt. Bewustzijn gaat 
over omgevingsbewustzijn, maar ook over zelfbewustzijn.

–   Overtuigingskracht (persuasion): bij overtuigingskracht gaat het om het geven van 
richting en mensen daartoe in beweging brengen. Het is het vermogen om iets 
naar voren te brengen op een dusdanige wijze dat de waarde ervan de ander kan 
overtuigen. Overtuigingskracht vraagt een vriendelijke houding en respect voor 
weerstand en vragen enerzijds en vastberadenheid anderzijds, maar gaat niet over 
machtsvertoon.

–   Conceptualiseren (conceptualization): conceptualiseren betekent het vermogen 
om voorbij bestaande dagelijkse kaders te denken; grote dromen durven dromen 
en tegelijkertijd in staat zijn om deze dromen te vatten in een richtinggevende 
visie.
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–   Vooruitzien (foresight): vooruitzien is anticiperen op de mogelijke uitkomst van een 
situatie. Vooruitzien is een continu proces op basis van een holistische visie op tijd 
waarin verleden, heden en toekomst aan elkaar gekoppeld zijn. Tegelijkertijd is 
voor-uitzien ook een rationeel analytisch proces.

–   Rentmeesterschap (stewardship): rentmeesterschap is het nemen van verantwoorde-
lijkheid voor de organisatie van nu, maar ook voor de organisatie en maatschappij 
van de toekomst. Rentmeesterschap omhelst het zorgvuldig gebruikmaken van 
grondstoffen, zorg hebben voor het milieu en de samenleving als geheel en 
verantwoord omgaan met financiën.

–   Inzet voor de groei van mensen (commitment to the growth of people): het bewer-
kstelligen van groei en ontwikkeling bij medewerkers en deze groei faciliteren staat 
centraal. Door deze aanpak groeien zowel de werknemers als de organisatie zelf. 

–   Bouwen aan een gemeenschap (building community): de mens is een sociaal 
wezen en maakt deel uit van een groter geheel. Er is aandacht voor verbinding van 
individuen tot een goed functionerend geheel waarin de individuele kwaliteiten 
en talenten elkaar aanvullen. In die verbinding is een sfeer van betrokkenheid, 
saamhorigheid en verantwoordelijkheid, waardoor iedere medewerker zich ver-
bonden weet met de organisatie. 

Wanneer ik deze leiderschapsstijlen beschouw, zou ik willen zeggen dat een combinatie 
van deze drie stijlen pas echt de lading dekt van wat ik in dit hoofdstuk heb uiteengezet 
over zingeving. Iedere stijl gaat in op een specifiek aspect van het zingevingsproces en 
een combinatie daarvan zou het best passend zijn. Deze visies op leiderschap maken 
in ieder geval duidelijk dat het begint met de leider zelf: hoe staat een leider in zijn of 
haar leiderschap? Wie wil je als leider zijn? Zonder antwoorden op deze zinvragen lijkt 
leidinggeven met oog voor mensen een lastige opgave. Dat brengt mij terug bij hoe ik dit 
hoofdstuk begon. Ik definieerde zingeving als voortdurend proces van het geven, vinden 
en herijken van antwoorden op zinvragen. Het is daar waar aandacht voor zingeving in 
organisaties door leiderschap start. Het zingevingsproces, ook die van leidinggevenden, 
is nooit af. Iedere nieuwe situatie kan vragen om een herijking of bijstelling van de 
antwoorden. Een interessante vraag is hoe organisaties en leidinggevenden zich daar 
bewust van zijn en blijven. 
In de volgende en tevens laatste paragraaf binnen dit theoretisch kader, vat ik kort 
samen wat in dit hoofdstuk centraal stond. Ik formuleer een werkdefinitie van zingeving 
(in organisaties) welke ik als uitgangspunt gebruik in deze studie. Daarnaast geef ik ook 
een toelichting op de literatuur welke mij behulpzaam is geweest bij het analyseren 
van de verkregen data. Het is deze literatuur die aan de basis ligt van de inrichting van 
de hoofdstukken 5 en 6 waarin de bevindingen van dit onderzoek worden beschreven. 



Zingeving 85

5

2.5 Samenvatting en een werkdefinitie
Dit hoofdstuk vormt het theoretisch kader van dit proefschrift en stond in het teken 
van een nadere verkenning en toelichting op zingeving. Zingeving omschreef ik in 
dit hoofdstuk als proces; een proces bestaande uit het zoeken naar antwoorden 
op zinvragen. Want het is het stellen van zin- of bestaansvragen, waarmee het zin-
gevingsproces start. Die vragen doen zich voor in bijzondere, maar ook zeker in 
alledaagse situaties en ervaringen (het zin-continuüm). Ik heb een schets gegeven 
van vragen die als zinvragen kunnen worden bestempeld waarbij duidelijk werd dat er 
een zeker mate van overlap bestaat met vragen naar identiteit. Ik heb laten zien dat 
zingeving een cognitief proces is, maar ook een proces dat duidelijke affectieve kanten 
kent. Aan de hand van het door Mooren (1998) ontwikkelde model is inzichtelijk gemaakt 
dat een gunstig beloop van het zingevingsproces bijdraagt aan het ervaren van; 
begrijpelijkheid, betrokkenheid, gemoedsrust, eigenwaarde en competentie. Ik besloot 
paragraaf 2.2 met de aanvulling dat in het huidig tijdsgewricht, zelfverwerkelijking, groei 
en ontwikkeling – of mogelijkheden daartoe – aspecten van het zingevingsproces zijn 
die weliswaar in het model van Mooren minder duidelijk een rol spelen, maar in relatie 
tot zingeving in werk en organisatie nadrukkelijk aan de orde komen. Tot slot heb ik in 
deze paragraaf laten zien dat het zingevingsproces een narratieve verschijningsvorm 
kent. Wie het zingevingsproces wil leren kennen, haar begrijpen en begeleiden, zou 
zich dan ook moeten wijden aan het verstaan en het vertellen van verhalen. Aansluitend 
stond in paragraaf 2.3 zingeving in werk en organisaties centraal. Ik heb de lezer 
laten zien dat aandacht voor zingeving in organisaties begint met het centraal stellen 
van mensen. Wil een organisatie daadwerkelijk aandacht inbedden voor mensen 
dan moet zij zich rekenschap geven van datgene wat eigen is aan het mens-zijn; het 
proces van zingeving maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Aan de hand van het 
literatuuronderzoek van Rosso, Dekas en Wrzesniewski (2010) heb ik een overzicht 
gegeven van de belangrijkste bronnen van zingeving in werk en van mechanismen 
waardoor zingeving in werk tot stand komt. Daarbij viel op dat ten aanzien van zingeving 
in werk en organisatie; de aanwezigheid van een betekenisvolle visie (perspectief), de 
mogelijkheid om te ervaren dat je als individu van betekenis en meerwaarde bent voor 
iets groters dan jezelf (transcendentie) en de mogelijkheid om als individu authentiek te 
zijn in de context van werk, essentiële aspecten zijn van het zingevingsproces in werk en 
organisatie. Wat minder duidelijk naar voren kwam in het besproken model van Mooren. 
Een organisatie zal congruentie moeten aanbrengen tussen organisatieprocessen en 
het zingevingsproces om aandacht voor zingeving te kunnen bestendigen (Gratton). 
Maar zich ook moeten afvragen of de organisatiestructuur de interactieve en sociale 
processen van betekenisgeving in organisaties wel of niet ondersteunt (Weick). Ik 
heb vervolgens nader aandacht geschonken aan spiritualiteit, dat in de betekenis van 
aandacht voor ontwikkeling, groei en zelfverwerkelijking onderdeel is van zingeving in 
de context van werk en organisatie. In organisaties zien we die aandacht met name terug 
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in vaak concrete activiteiten die gaan over het aanboren van human potentials, ruime 
aandacht voor waarden (en deugden) en in hele concrete bedrijfsprocessen zoals het 
creëren van een lerende organisatie.
In paragraaf 2.4 ben ik nader ingegaan op wat de aandacht voor zingeving in de context 
van werk en organisatie betekent voor leiderschap. Oog voor zingeving wordt, vanwege 
het initiërend vermogen van leidinggevenden om de mens in de organisatie centraal 
te stellen, vrijwel direct geassocieerd met leiderschap. In deze paragraaf had ik op een 
meer systematische manier aandacht voor leiderschap. In die zin dat de ontwikkeling 
van leiderschapstheorie aan de orde is gesteld en een aantal leiderschapsstijlen dat 
aandacht voor zingeving inbedt, nader zijn toegelicht. Maar ik heb in deze paragraaf 
vooral laten zien dat aandacht voor zingeving in de organisatie begint met de aandacht 
voor het zingevingsproces van leidinggevenden zelf. Het is hier waar de verbinding tussen 
leiderschap en zingeving kan worden gevonden. Wil je als leidinggevende aandacht 
kunnen hebben voor het zingevingsproces van anderen, dan is het eerst nodig om als 
leidinggevende aandacht te hebben voor je eigen zinvragen en -antwoorden. Dat maakt 
de cirkel rond. Ik begon dit theoretisch kader met de stelling dat het zingevingsproces 
start met het stellen van zinvragen en ik eindig dit theoretisch kader met de stelling dat 
zingeving in organisaties start met het stellen van zinvragen door leidinggevenden aan 
anderen, maar in het bijzonder aan zichzelf. 
In dit theoretisch kader heb ik gebruik gemaakt van literatuur vanuit diverse weten-
schappelijke disciplines die zich elk op hun eigen manier bezighouden met onderzoek 
naar zingeving. Ik heb getracht deze literatuur op een goede manier met elkaar te 
verbinden, passend bij dit onderzoek. Nu ik deze samenvatting heb gegeven rest mij 
nog één ding; het beschrijven van een werkdefinitie van zingeving in organisaties, die ik 
in dit onderzoek zal gebruiken.

Werkdefinitie
Op basis van het theoretisch kader kom ik tot een voorlopige werkdefinitie voor 
zingeving in de context van werk en organisatie:

Zingeving definieer ik in dit onderzoek als een continu proces waarin antwoorden op 
zinvragen worden gezocht, gevonden en herijkt en bestaansoriëntatie tot stand komt. 
Dit proces voltrekt zich voornamelijk in het innerlijke domein van individuen, maar staat 
niet los van sociale interactie. Zinvragen zijn vragen naar individuele identiteit, sociale 
identiteit, het moreel wenselijke en naar het wenkend perspectief en komen voort uit de 
menselijke wil om van betekenis te zijn. 

Het proces is cognitief en affectief; zij draagt bij aan de mogelijkheid tot (bestaans)
oriëntatie en samenhang maar ook aan het ervaren van betrokkenheid en verbinding. 
Als het proces positief verloopt dan ervaren mensen betrokkenheid, begrijpelijkheid, 
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gemoedsrust, eigenwaarde en competentie. Het zingevingsproces is te herkennen aan 
haar narratieve verschijningsvorm waarin het verbeeldingsvermogen een belangrijke rol 
speelt. Het zingevingsproces begrijpen hangt dan ook nauw samen met het luisteren naar 
en het verstaan van verhalen. Zelfverwerkelijking (authenticiteit), groei en ontwikkeling, 
of de mogelijkheid daartoe, zijn belangrijke aspecten van het zingevingsproces, met 
name in de context van werk en organisatie. In organisaties doet zich ook de collectieve 
vraag voor van de identiteit van de organisatie als geheel. Het aan de orde stellen van 
zingeving in werk en organisatie is in belangrijke mate gekoppeld aan het initiërend 
vermogen van leidinggevenden. Dat vermogen is gelegen in het kunnen aanbrengen 
van een betekenisvolle visie, waardoor individuele medewerkers in staat worden gesteld 
hun betekenis of meerwaarde in het geheel te duiden, in het stellen van zinvragen en 
in het ruimte bieden aan het zoeken naar antwoorden. Maar zingeving komt niet alleen 
aan de orde als onderwerp van aandacht als het gaat om de manier waarop een leider 
leidinggeeft aan anderen. Zingeving in de context van werk en organisatie begint in 
het bijzonder daar waar leidinggevenden zichzelf zinvragen stellen en starten met het 
proces van het vinden van antwoorden op hun eigen zinvragen.

Zingeving in werk en organisatie: verschillende niveaus ter ondersteuning van data-
analyse
In nagenoeg alle tot nu toe aangehaalde literatuur komt de rol van het individu ten  
aanzien van het zingevingsproces – zowel in als buiten de context van werk en organisatie 
– prominent naar voren. Maar naast het individuele niveau zijn er ook nog andere 
niveaus die in het kader van zingeving in organisaties onderzocht kunnen worden. 
Zoals het groeps- of teamniveau, het niveau van de organisatie als entiteit en zelfs 
het maatschappelijk niveau. Neal en Bennet (2000) constateren dat veel studies naar 
zingeving in werk (workplace spirituality) uitsluitend worden verricht op of binnen één 
van de genoemde domeinen, maar dat onderzoekers mogelijk effectiever zouden zijn 
wanneer zij de verschillende niveaus tegelijkertijd beschouwen. Neal en Bennett stellen 
dan ook dat meer multilevel of holistisch onderzoek zou kunnen bijdragen aan het beter 
en steeds specifieker begrijpen van zingeving (en spiritualiteit) in werk en in organisaties. 
Het is ook mijn persoonlijke mening dat zicht op en inzicht in de verschillende niveaus 
in een organisatie, waarbinnen zingeving wordt ervaren en tot stand komt van belang 
is in het systematisch begrijpen van het concept zingeving in organisaties. Geïnspireerd 
door de stelling van Neal en Bennet (2000) en gecombineerd met mijn persoonlijke 
opvatting, maak ik in dit onderzoek bij het analyseren van de empirische data gebruik 
van een indeling van verschillende organisatieniveaus. Te weten: het individuele niveau, 
het team- of groepsniveau en het niveau van de organisatie als geheel. Leiderschap 
vervult een essentiele rol in de verbinding van deze verschillende niveaus (Sass, 2000). 
Op het individuele niveau gaat het om de ervaring van een diep gevoel van meaning 
en purpose, het werk wordt ervaren als een roeping of een bestemming en is een 
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manier om betekenis toe te kennen aan het leven en uiting te geven aan de eigen 
identiteit. Zingeving op het niveau van de individuele medewerker draagt eraan bij 
dat medewerkers hun innerlijke motivatie, waarheden en dromen inzetten in het werk, 
waardoor meer betekenis wordt gegeven aan het eigen leven en aan dat van anderen. 
Dit komt overeen met alle hiervoor besproken literatuur.
Op groepsniveau (team) heeft zingeving te maken met het ervaren van een sterk ge-
voel van verbondenheid met elkaar, ook wel omschreven als sense of community, 
esprit de corps of zoals Mintzberg (2009) het noemt communityship. De essentie van 
communityship is een diep gevoel van betrokkenheid bij elkaar, waaronder het ervaren 
van steun, het ervaren van vrijheid om expressie te geven aan de eigen identiteit en 
het ervaren van oprechte zorgzaamheid. Ook dit kwamen we in de eerder besproken 
literatuur tegen, alleen daar werd het niet duidelijk benoemd als iets dat zich voordoet 
op het niveau van het team.
Op het niveau van de organisatie komt zingeving tot uiting wanneer een individu met 
zijn of haar eigen waarden een sterke betrokkenheid heeft en op één lijn zit met de 
waarden van de organisatie die terug te vinden zijn in de missie en het doel van de 
organisatie. Ook dat heb ik in het theoretisch kader uitvoerig beschreven, maar werd nog 
niet geïllustreerd zoals in onderstaand schema. In dit schematisch overzicht worden de 
verschillende niveaus en hun onderlinge verbondenheid getoond (schematisch overzicht 
is ontleend aan Milliman, Czaplewski en Ferguson, 2003). Tijdens het analyseproces van 
de empirische resultaten heb ik gebruik gemaakt van deze indeling. Dat is eveneens 
terug te zien in hoofdstuk 5, waarin ik de empirische bevindingen van dit onderzoek 
beschrijf.

Individual level 
Meaningful Work: 
- Enjoy work 
- Energised by work 
-  Work gives personal  

meaning and purpose 

Group level 
Sense of Community: 
-  Sense of connection with  

co-workers
-  Employees support each other
-  Linked with a common purpose

Organization level 
Alignment/Organization Values: 
-  Feel connected to organizational  

goals
-  Identify with organization’s mission  

and values
-  Organization cares about  

employees

In het volgende hoofdstuk heb ik uitgebreid aandacht voor de Koninklijke Marechaussee; 
de organisatie die in dit onderzoek de onderzoekscasus vormt. Aansluitend beschrijf ik 
in hoofdstuk 4 de onderzoeksmethoden, zoals ik die in deze studie heb toegepast. 
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3. De Koninklijke Marechaussee 
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Wapenlied der Koninklijke Marechaussee

Mannen, vrouwen van het Wapen  
Met zijn Koninklijke naam  

Houdt Uw Wapenspreuk in ere  
“Zonder vrees en zonder blaam”  

Weest bereid tot al uw taken  
‘t Zij in oorlog, ‘t zij in vree  

Draagt met moed en trots Uw Nestel  
Koninklijke Mar’chaussee  

Draagt met moed en trots Uw Nestel  
Koninklijke Mar’chaussee  

 
Door Uw naam zijt Gij verbonden  

Aan ons Koninklijk gezin  
Met onbreekb’re gouden banden  

Wat ligt daar veel ere in  
Deed G’uw dienst binnen de grenzen  

Soms zelfs ver over zee  
Immer werd Uw naam geprezen  

Koninklijke Mar’chaussee  
Immer werd Uw naam geprezen  

Koninklijke Mar’chaussee  
 

Gaat zo voorwaarts in de toekomst  
Zij de standaard steeds Uw tolk  
Van hetgeen Gij hebt betekend  

Voor Uw vorstenhuis en volk  
Handhaaf immer Neerlands wetten 

‘t Zij in oorlog, ‘t zij in vree  
Blijft de steun van onze natie  

Koninklijke Mar’chaussee  
Blijft de steun van onze natie  

Koninklijke Mar’chaussee
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3.1 Inleiding
De Koninklijke Marechaussee is een gendarmerie korps, een politiekorps met militaire 
status, dat waakt over de veiligheid van de Nederlandse Staat. Het korps is opgericht 
op 26 oktober 1814 en is één van de vier onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. 
Het werk van de marechaussee bestaat uit een gevarieerd takenpakket welke staat 
beschreven in artikel 4 van de Politiewet 2012 en in artikel 5 van de Veiligheidswet BES 
(zie daarvoor bijlage 1). De Koninklijke Marechaussee is een uitvoeringsorganisatie, 
wat betekent dat het beleid van de organisatie wordt bepaald door het gezag. Het is 
dit bevoegd gezag dat door aanwijzingen invloed kan uitoefenen op de wijze waarop 
de organisatie haar taken uitvoert en prioriteert. De inhoud van het werk wordt voor 
een groot deel bepaald door ontwikkelingen die door de Koninklijke Marechaussee 
zelf niet te beïnvloeden zijn. Het korps voert haar taken uit binnen Nederland, maar 
ook elders in de wereld op plaatsen van strategisch belang. De organisatie wordt 
gekenmerkt als flexibel, daadkrachtig en is door haar militaire status overal inzetbaar. 
Het is de loyaliteit en flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers waardoor 
de Koninklijke Marechaussee ook wel wordt beschouwd als ‘strategische reserve’ van 
de staat. De aard van de taken, de wijze waarop de organisatie is ingericht en de wijze 
waarop de medewerkers zijn opgeleid stellen de organisatie in staat om daar waar het 
nodig is zwaartepunten aan te brengen in taakaccenten of binnen afzienbare tijd de 
taken te intensiveren. Met andere woorden; de Koninklijke Marechaussee is er als het 
erop aankomt. 

De organisatie vervult een groot aantal taken binnen verschillende taakvelden, zoals: 
het bewaken en beveiligen van objecten en personen die van vitaal belang zijn voor de 
Staat, het handhaven van de vreemdelingenwetgeving, het uitvoeren van politietaken 
voor defensie alsook binnen de burgerluchtvaart, opsporingstaken, militaire missies, 
politiemissies en ook het samenwerken met en het verlenen van bijstand aan de 
politie dan wel andere onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht. De Koninklijke 
Marechaussee kent haar eigen opleidingsinstituut waar zij haar medewerkers opleidt.21 

Beheersmatig is de organisatie ingebed bij het Ministerie van Defensie, militaire taken 
vinden onder gezag van dit ministerie plaats. Maar een belangrijk deel van haar taken 
voert de organisatie uit onder het gezag van het ministerie van Veiligheid en Justitie en 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
In dit hoofdstuk laat ik de lezer nader kennismaken met de Koninklijke Marechaussee. In 
paragraaf 3.2. geef ik eerst een illustratie van de taken waarmee de organisatie is belast, 
waardoor er een beter beeld ontstaat van de organisatie waarbinnen dit onderzoek 
heeft plaatsgevonden. Vervolgens ga ik in paragraaf 3.3. in op de organisatiecultuur: 

21 Officieren van het korps worden initieel opgeleid aan de Nederlandse Defensie Academie.



DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 93

wat maakt de Koninklijke Marechaussee nu de Koninklijke Marechaussee? Dat brengt 
mij in paragraaf 3.4 ook bij de historische wortels van de organisatie, want het zijn deze 
wortels die ten grondslag liggen aan de organisatiecultuur. In deze paragraaf ga ik ook 
in op de belangrijkste organisatieontwikkelingen. In paragraaf 3.5 sta ik stil bij de 
organisatiestructuur. Tot slot ga ik in paragraaf 3.6 in het bijzonder in op de aandacht 
voor de thema’s leiderschap en zingeving binnen de organisatie. Hieruit wordt ook 
duidelijk waarom nu juist de Koninklijke Marechaussee voor dit onderzoek een geschikte 
onderzoekscasus vormt.

3.2 De Koninklijke Marechaussee: haar taken
De taken van de Koninklijke Marechaussee staan, zoals ik in de inleiding al benoemde, 
opgenomen in artikel 4 van de Politiewet 2012 en in artikel 5 van de Veiligheidswet BES 
(zie daarvoor bijlage 1). Voor de uitvoering van de taken, zoals die zijn omschreven in 
de Politiewet, heeft de Marechaussee dezelfde bevoegdheden als de politie. In deze 
paragraaf geef ik een illustratie van de taken en werkzaamheden van de Koninklijke 
Marechaussee op een manier die voor de lezer tot de verbeelding spreekt. Voor een 
exacte omschrijving van de taken verwijs ik dan ook naar de genoemde wetteksten.  

De Koninklijke Marechaussee is een zichtbare en een onzichtbare organisatie. In een 
aantal van haar taken is de Koninklijke Marechaussee het visitekaartje van Nederland. 
Een vliegvakantie vanaf één van de Nederlandse luchthavens naar het buitenland begint 
vaak met een paspoortcontrole door de Marechaussee. Ook mensen die Nederland in 
willen reizen komen in veel gevallen als eerste in aanraking met de Marechaussee, zowel 
op de lucht- en zeehavens als in de trein en op de wegen. Een ander zichtbaar voorbeeld 
vormt de ceremoniële ontvangst van buitenlandse staatshoofden die in Nederland op 
officiële wijze worden ontvangen. Dit zichtbare werk is slechts een klein deel van alle 
taken die de Marechaussee in haar takenpakket heeft. Andere taken zijn minder zichtbaar 
en worden zelfs zoveel mogelijk onzichtbaar uitgevoerd. Sommige taken worden pas 
zichtbaar wanneer Nederland wordt getroffen door een ramp. De repatriëringsmissie 
in de Oekraïne na de MH17 ramp is een voorbeeld dat bij velen tot de verbeelding 
spreekt. Tientallen medewerkers van de Koninklijke Marechaussee namen deel aan deze 
missie met als doel het vinden van stoffelijke resten en bezittingen van de slachtoffers 
van deze vliegramp.22 Er zijn ook taken, die als gevolg van de toenemende onveiligheid 
in de wereld en in de directe omgeving van Nederland, steeds zichtbaarder worden. 
Te denken aan de bewakings- en beveiligingstaak welke als gevolg van meerdere 
terroristische aanslagen in Europa is geïntensiveerd. Maar ook de grenspolitietaak is 

22 In KMar magazine: https://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2014/06/oekraine-mh17-deel1. 
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geïntensiveerd naar aanleiding van de toegenomen vluchtelingenstroom richting 
Europa en Nederland. In die zin is de Koninklijke Marechaussee op dit moment voor 
velen misschien wel zichtbaarder dan ooit, onder meer omdat zij als gevolg van deze 
actualiteiten veelvuldig onderwerp is van media-aandacht. Ik zal verschillende taken uit 
het takenpakket van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van beeldvorming nader 
toelichten.23

Grenspolitietaak
Grenstoezicht en grensbewaking dragen bij aan het tegengaan van illegale migratie, 
veiligheid (contra terrorisme) en grensoverschrijdende criminaliteit. Met het grenstoe- 
zicht wordt de vreemdelingenwet gehanteerd en wordt illegale migratie, mensen-
handel en mensensmokkel bestreden. Binnen Nederland gebeurt dit door het bewaken 
van de Europese buitengrens op vliegvelden, zeehavens of langs de kust (maritieme 
grens). Daarnaast ook bij de binnengrenzen van het Schengengebied door Mobiel 
Toezicht Veiligheid (MTV) aan de grens met België en Duitsland. De Koninklijke 
Marechaussee voert gerichte controles uit op basis van risicoprofielen. Bij de uitvoering 
van grensbewaking en het MTV verzamelt en gebruikt de Koninklijke Marechaussee 
veel informatie, die indien mogelijk met andere opsporingsinstanties wordt gedeeld. 
Door deelname aan het Europese agentschap voor grensbewaking, Frontex, levert 
de Koninklijke Marechaussee ook een bijdrage aan het bewaken van de Europese 
buitengrens van andere Europese lidstaten, bijvoorbeeld met de inzet van Border 
Security Teams in Griekenland als gevolg van de migratieproblematiek in Europa.24 Bij 
het handhaven van de vreemdelingenwet zorgt de Koninklijke Marechaussee voor de 
eerste opvang van asielzoekers die direct aan de Nederlandse grens asiel aanvragen. 
Ook draagt de Koninklijke Marechaussee zorg voor het begeleiden van vreemdelingen 
naar het land van herkomst indien zij niet in Nederland mogen blijven, de overdracht van 
de uit te zetten vreemdelingen aan buitenlandse autoriteiten en voor het overnemen 
van in het buitenland ongewenste Nederlanders. Medewerkers van de Koninklijke 
Marechaussee die deze taken uitvoeren, zijn speciaal getraind om deze bijzondere taken 
humaan en met respect voor alle betrokkenen uit te kunnen voeren. 

Bewaken en Beveiligen
De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor het ongestoord kunnen func-
tioneren van belangrijke objecten en personen die van vitaal belang zijn voor de 
Staat. De Koninklijke Marechaussee beveiligt objecten en personen in binnen- en buiten- 

23  Op basis van: Als het erop aankomt, 2013 en Ontwikkelagenda Koninklijke Marechaussee, 2012 
en https://www.defensie.nl/organisatie/marechaussee.  
24 Nieuwsbericht Ministerie van Defensie, Border Security Team naar Griekenland, d.d. 12-01-2016, 
via: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/01/12/border-security-team-naar-griekenland.
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land en mag geweld toepassen als de situatie daarom vraagt. Binnen het domein 
Bewaken en Beveiligen kunnen verschillende taakstellingen worden onderscheiden, 
zoals de objectbeveiliging, de persoonsbeveiliging, hoog risico beveiliging en inzet 
van de Bijstandseenheid (BE). Bewaken en Beveiligen is één van de taakvelden van 
de Koninklijke Marechaussee welke, als gevolg van toenemende onveiligheid op 
dit moment, meer in de schijnwerpers staat dan ooit. Zo hebben aanslagen in onze 
buurlanden ertoe bijgedragen dat het kabinet in 2015 heeft besloten tot de oprichting 
van Hoog Risico Beveiligingeskadrons bij de Koninklijke Marechaussee. Sinds deze 
aanslagen beveiligt de Koninklijke Marechaussee mensen en plaatsen met een hoog 
risicoprofiel (waaronder een aantal ministeries, de Tweede Kamer en maatschappelijke 
instellingen). Er is sprake van een verhoogde dreiging ten aanzien van deze objecten, 
waardoor het nodig is om eenheden in te kunnen zetten die in staat zijn te opereren in 
een hoger geweldsspectrum. Eenheden welke een robuuste uitstraling kennen en in 
staat zijn om snel op en af te schalen wanneer de situatie daarom vraagt.25

Objectbeveiliging
De Koninklijke Marechaussee heeft, samen met de politie, tot taak om te waken over de 
veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis. De Koninklijke Marechaussee is belast met 
de objectbeveiliging van de paleizen en het huis van de minister-president. Ook diverse 
complexen die vallen onder het beheer van het ministerie van Defensie en binnen- en 
buitenlandse hoofdkwartieren van Nederlandse en internationale strijdkrachten zoals de 
NAVO, worden door de Marechaussee beveiligd. Binnen Nederland is de beveiliging 
van De Nederlandsche Bank een bekend voorbeeld van objectbeveiliging die door de 
Koninklijke Marechaussee wordt uitgevoerd.

Persoonsbeveiliging
De Koninklijke Marechaussee is belast met de specialistische taak van persoonsbeveiliging 
onder moeilijke omstandigheden. Deze VIP beveiliging wordt uitgevoerd voor hoog-
waardigheidsbekleders en hooggeplaatste militairen in het binnen- en buitenland  
en voor uitgezonden personeel werkzaam op Nederlandse ambassades en consulaten. 
Deze eveneens hoog risico beveiligingstaken worden uitgevoerd door de Brigade 
Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). De BSB draagt zorg voor beveiliging van 
hooggeplaatste militairen, politici en diplomaten in binnen- en buitenland, vooral 
in omgevingen met een sterk verhoogd risico. De BSB wordt ingezet wanneer snel 
en specialistisch optreden nodig is, opereert zelfstandig en kan wanneer nodig 
samenwerken met politie of militaire eenheden. De BSB beschikt over beveiligings-, 
observatie- en arrestatieteams.26 De persoonlijke beschermingsmiddelen en de uitrus-

25  KMar magazine via https://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2015/03/01-peletons-voor-kmar-3-2015 
26  In 2016 zond de NPO de documentaire ‘Onder de radar: Speciale Eenheden in actie’ van documentaire-
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ting zijn aan de aard van het optreden aangepast en maken de BSB geschikt voor inzet 
tijdens grootschalige, moeilijke of heimelijke operaties in binnen- en buitenland. De 
BSB begeleidt ook de hoogrisico waardetransporten van De Nederlandsche Bank met 
motorrijders en gepantserde voertuigen. 

Hoog risicobeveiliging luchthavens
Ook op de Nederlandse luchthavens verricht de Koninklijke Marechaussee hoog risico 
beveiligingstaken uit; de hoog risico beveiliging van de burgerluchtvaart. Het primaire 
doel van deze taakstelling is het voorkomen en onderkennen van aanvallen, kapingen en 
gijzelingen op de luchthaven. Vertrekkende passagiersvluchten worden beveiligd tegen 
terroristische aanslagen, onder meer door het uitvoeren van beveiligingssurveillances. 
Bij risicovluchten worden extra beveiligingsmaatregelen getroffen voor passagiers en 
het vliegtuig (air marshals). De Koninklijke Marechaussee houdt daarbij eveneens toe-
zicht op particuliere beveiligingsbedrijven die veiligheidscontroles op passagiers en 
bagage uitvoeren. 

Bijstandseenheid
De Bijstandseenheid (BE) van de Koninklijke Marechaussee is een eenheid die in staat is 
om bijzondere taken uit te voeren binnen het taakveld Bewaken en Beveiligen en in het 
kader van openbare orde en veiligheid. De BE kan zelfstandig of in samenwerking met 
andere eenheden worden ingezet bij hoge en acute dreiging op objecten met een vitaal 
belang. De eenheden van deze bijstandsorganisatie kunnen worden ingezet voor ME 
en BE taken (ME bij evenementen, demonstraties, rellen en beveiligingstaken). De BE 
kan de openbare orde handhaven wanneer reguliere ME inzet niet (meer) toereikend is, 
bijvoorbeeld bij vuurwapengebruik tegen de politie, mogelijk gebruik van explosieven 
of andere vormen van grof geweld. De BE wordt zo flexibel mogelijk ingezet. Inzet kan 
dus snel worden aangepast aan de situatie en de omgeving. De BE is ook inzetbaar in 
internationaal verband om wereldwijd na een ramp of conflict lokale politiekorpsen te 
ondersteunen in het handhaven van de openbare orde of het bieden van veiligheid voor 
hulpverleners. 

Internationale en Militaire politietaken
De Nederlandse Staat heeft een groot belang bij de integriteit en het correct functioneren 
van de Nederlandse krijgsmacht. De Marechaussee treedt op als politie voor alle 
Defensieonderdelen, zoals de Marine, de Landmacht en de Luchtmacht. De Koninklijke 

maker Jessica Villerius uit. Tijdens deze documentaire volgde Jessica Villerius de Nederlandse anti-
terreur eenheid, bestaande uit arrestatieteams en anti-terreurteams van politie en defensie 
(o.a. van de Koninklijke Marechaussee): de DSI (Dienst Speciale Interventies). Deze documentaire 
geeft een mooi beeld van de werkzaamheden waar dit soort teams voor gesteld worden.
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Marechaussee onderzoekt bijvoorbeeld strafbare feiten gepleegd door militairen (ook 
als militairen deze in hun vrije tijd plegen). Het optreden als politie voor defensie heeft 
een tweeledig karakter: enerzijds is deze inzet preventief en dienstverlenend zoals 
het uitvoeren van patrouilles, verkeersdiensten, het treffen van ordemaatregelen bij 
oefeningen, het geven van advies en voorlichting aan commandanten en personeel en 
het escorteren van colonnes. Anderzijds is deze taak repressief, gericht op naleving van 
de Wegenverkeerswet, milieuwetgeving en opsporing van strafbare feiten.

Militaire missies27

Nederlandse militairen werken over de hele wereld bij gewapende conflicten of om de 
vrede te bewaren. De Koninklijke Marechaussee treedt ook op als politie voor alle in 
Nederland verblijvende buitenlandse strijdkrachten. En ook bij Nederlandse militaire 
missies in het buitenland is vrijwel altijd Marechaussee aanwezig. De Marechaussee 
behandelt in het buitenland onder meer overtredingen en ongelukken waarbij militairen 
betrokken zijn. 

Politiemissies
De Nederlandse overheid kan een beroep doen op de Koninklijke Marechaussee 
voor deelname aan politiemissies in het buitenland. De Koninklijke Marechaussee kan 
tijdens zo’n missie ondersteuning bieden bij de wederopbouw van de lokale politie 
in het missiegebied. De taak van de Koninklijke Marechaussee is dan gericht op het 
ondersteunen en verbeteren van het functioneren van de lokale civiele politie door 
lokale functionarissen te trainen, de organisatie te monitoren en adviezen te formuleren 
ter verbetering van het handhaven van de veiligheid. De politietrainingsmissie in de 
provincie Kunduz, Afghanistan, waarbij de opbouw van de rechtsstaat en rechtsorde 
centraal stond is daarvan een bekend voorbeeld.

Overige taken Koninklijke Marechaussee

Opsporing
Rechercheurs binnen de Koninklijke Marechaussee voeren onderzoek uit naar straf-
bare feiten van bijvoorbeeld criminele organisaties die zich bezighouden met 
mensensmokkel en mensenhandel. Maar het betreft ook onderzoek naar migratie-
criminaliteit, zedendelicten en drugscriminaliteit, strafbare feiten gepleegd door mili-

27 Voorliggend onderzoek heeft zich niet gericht op medewerkers die op het moment van het 
onderzoek deel uitmaakten van een militaire of politiemissie. Gezien elke militaire medewerker 
van de Koninklijke Marechaussee wordt uitgezonden, heeft een groot deel van de respondenten 
een dergelijke inzet één of meerdere keren meegemaakt.
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tairen en misdrijven op de burgerluchthavens in Nederland. Binnen het opsporings-
werk is sprake van incidentele opsporing van strafbare feiten en daarnaast ook van 
projectmatige opsporing. Rechercheurs van de Marechaussee leveren regelmatig steun 
aan de politie. Bijvoorbeeld bij onderzoeken van nationaal belang of onderzoeken 
waarin speciale kennis vereist is. Er werken verschillende soorten rechercheurs binnen 
de Koninklijke Marechaussee. Tactische rechercheurs bijvoorbeeld die zich bezighouden 
met het verzamelen en analyseren van informatie en het verhoren van verdachten of het 
verzamelen van sporen. De Koninklijke Marechaussee kent ook recherche-experts voor 
bijvoorbeeld het onderzoeken van digitale en financiële criminaliteit.

Ceremonieel
De Koninklijke Marechaussee voert ook ceremoniële taken uit, zoals het vormen van 
een erepost tijdens bijzondere gebeurtenissen, het ontvangen van buitenlandse staats-
hoofden op een Nederlands vliegveld, het uitvoeren van ere-escortes met motoren ter 
begeleiding van voertuigen van buitenlandse staatshoofden en wanneer buitenlandse 
vertegenwoordigers geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning. Een tweetal 
voorbeelden van de ceremoniële taken die velen zijn bijgebleven is bijvoorbeeld inzet 
van de Koninklijke Marechaussee tijdens de troonswisseling in 2013. Maar ook de 
ontvangst van President Obama die Nederland bezocht tijdens de Nucleair Security 
Summit in 2014. De Commandant van de Koninklijke Marechaussee is tevens Gouverneur 
der Residentie, wat betekent dat hij verantwoordelijk is voor al het militair ceremonieel in 
Den Haag (zoals we dat kennen tijdens Prinsjesdag).

Werkzaamheden in het Caribisch gebied van Nederland
De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben sinds 10 oktober 2010 de status van 
‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Deze eilanden vormen sinds dat moment samen 
Caribisch Nederland. Verder bestaat het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk 
uit de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba. De Brigade Caribisch Gebied28 van de 
Koninklijke Marechaussee draagt zorg voor de Militaire Politiezorg en de grenspolitietaak 
op de genoemde eilanden. Ook werkt de Koninklijke Marechaussee samen met de 
lokale politie en de Kustwacht in het bestrijden van criminaliteit.

Gericht op samenwerking
De taken van de Koninklijke Marechaussee hangen nauw samen met taken van andere 
organisaties binnen en buiten Nederland; de Koninklijke Marechaussee richt zich dan 
ook sterk op samenwerking. In Nederland onder andere met de politie en de FIOD 
(Samenwerkingsverband Liquide Middelen), de dienst Terugkeer en Vertrek, de Kustwacht, 

Immigratie en Naturalisatiedienst, en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Op 

28 Deze brigade heeft geen onderdeel uitgemaakt van voorliggende studie.
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Europees niveau is de Koninklijke Marechaussee een van de deelnemers aan de European 

Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) en Frontex; een Europees agentschap voor het 

beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de Europese Unie. 

Ten behoeve van de uitvoering van grenstaken werkt de Koninklijke Marechaussee nauw 

samen met België, de Duitse Bundespolizei en de Duitse Douane, onder meer voor de 

uitwisseling van informatie.

3.3 Organisatiecultuur
De organisatiecultuur is geen specifiek onderwerp van onderzoek binnen deze studie. 

Maar omdat organisatiecultuur een bepalende factor is in de organisatie-identiteit is het 

wel degelijk interessant om de organisatiecultuur van de Koninklijke Marechaussee in dit 

hoofdstuk nader te beschouwen; wat maakt de Koninklijke Marechaussee naast de aan 

haar opgedragen taken nu tot de Koninklijke Marechaussee? Er is binnen de Koninklijke 

Marechaussee relatief weinig cultuuronderzoek uitgevoerd en het onderzoeksmateriaal 

dat beschikbaar is, is relatief oud (Draaisma, 1990). Bovendien is de organisatie tussen 

het moment van het betreffende onderzoek en de periode waarin voorliggende studie is 

verricht, aan meerdere structuurveranderingen onderhevig geweest, welke hoe dan ook 

invloed hebben gehad op haar cultuur. Voor het in beeld brengen van de organisatiecultuur 

ten behoeve van dit onderzoek baseer ik me daarom op de voorhanden zijnde literatuur, 

beleidsdocumentatie en aanvullingen op basis van observaties welke ik zelf tijdens 

mijn onderzoek heb kunnen doen. Hoewel het onderwerp cultuur in dit onderzoek niet 

centraal heeft gestaan, is het onderwerp cultuur wel veelvuldig ter sprake gekomen in de 

interviews met medewerkers. Ofwel omdat het onderwerp cultuur werd ingebracht door 

respondenten, ofwel doordat ik als onderzoeker respondenten daar bewust op bevroeg, 

wat ik met name heb gedaan tijdens de eerste twee sets aan interviews of tijdens 

werkbezoeken en observaties tijdens de eerste periode van mijn onderzoek. Dat heeft mij 

als onderzoeker geholpen om de organisatie beter te leren kennen en te begrijpen, het 

zou zonde zijn dat materiaal niet in dit hoofdstuk te gebruiken. Dat doe ik dan ook aan 

het einde van deze paragraaf. Ik realiseer mij dat ik met deze relatief summiere aandacht 

en weergave niet in staat ben om de volledige essentie van de organisatiecultuur – door 

medewerkers van de organisatie vaak beschreven als “het blauwe hart” – te vatten en 

over te brengen op de lezer. Toch ga ik in deze paragraaf een poging doen om de lezer 

voldoende beeld te geven bij ‘het blauwe hart’ van de organisatie.

Strikt genomen is de Koninklijke Marechaussee een militaire organisatie. De organisatie 

maakt deel uit van het ministerie van Defensie en de medewerkers hebben een militaire 

rechtspositie. Dit is vergelijkbaar met andere militaire politiekorpsen, de zogenoemde 

gendarmeriekorpsen, zoals de Franse gendarmerie, de Italiaanse Carabinieri en de 

Spaanse Guardia Civil. De organisatiecultuur is rijk aan historie, tradities, normen en 
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waarden. De organisatiecultuur wordt door de organisatie zelf omschreven als ‘een 
mengeling tussen aspecten van gendarmerie en politiecultuur enerzijds en aspecten 
van een militaire cultuur anderzijds’ die samen de Marechausseecultuur vormen. De  

organisatie heeft voor haar cultuuroriëntatie twee bronnen: defensie en politie. De or-

ganisatie omschrijft haar cultuur dus niet als strikt militair, maar als een hybride cultuur 

die zowel vanuit het militaire als het politionele wordt gevoed. Beide aspecten vragen om 

aandacht en om onderhoud (Verboom, 2002), en staan soms op spanning ten opzichte 

van elkaar. Cultuur en aandacht voor culturele aspecten worden door de organisatie als 

belangrijk gezien in de aansturing van de organisatie en haar mensen (Rapport Commissie 

Staal, 2006). Culturele vorming is dan ook onderwerp van aandacht in opleiding en 

training van nieuwe medewerkers en in de vorming van leidinggevenden.

Gendarmeriecultuur: zonder vrees en zonder blaam
De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status die haar wortels 

heeft in de Franse Gendarmerie Nationale. Het zijn deze wortels die van invloed zijn op 

de cultuur binnen de organisatie. In de volgende paragraaf ga ik nader in op de historie 

van de organisatie. In deze paragraaf beperk ik mij tot het beschrijven van hoe de wortels 

van de gendarmerie de organisatiecultuur heeft beïnvloed. 

De Franse Gendarmerie Nationale, waarin de Koninklijke Marechaussee haar wortels 

heeft, maakte deel uit van het Franse leger en was sterk verbonden met het Franse Staats- 

bestel na de Franse Revolutie. Marechaussees waren representant van de Staat, van het 

recht van de Staat en stonden daardoor symbool voor een leven vrij van misdaad en 

onrust. Marechaussees bewerkstelligden door hun aanwezigheid de belofte van een 

betere kwaliteit van leven zoals de Franse Revolutie had beloofd. Als representant van 

de Staat werden bijzondere eisen gesteld aan marechaussees. Vertegenwoordiger zijn 

van de staat impliceerde dat een gendarme zelf de wet naleefde en deze voor anderen 

op gelijke wijze handhaafde. Daarom werden een aantal eisen gesteld aan gendarmes: 

met betrekking tot leeftijd, intelligentie (kunnen lezen en schrijven), en met betrekking tot 

eigenschappen zoals dapperheid, loyaliteit, rechtvaardigheid en gehoorzaamheid, maar 

ook aan fysieke kenmerken werden eisen gesteld. Daarnaast moesten marechaussees een 

verklaring van goed gedrag kunnen afleggen. Bij indiensttreding zwoeren marechaussees 

‘trouw aan de natie en aan de wet’, beloofden zij in alles met betrekking tot de nationale 

veiligheid de wet te handhaven als goede burgers en moedige militairen. Versierselen 

op het uniform benadrukten de verantwoordelijkheden en de status van militair. De 

marechaussees zorgden voor toezicht, maakte het recht van de staat tastbaar, zorgden 

voor een veilig verloop van wettelijke verplichtingen, maar waren naast toezichthouder 

ook hulpverlener namens de staat voor de burgers. Om hun taak te kunnen volbrengen was 

de Gendarmerie Nationale een eenheid te paard (snel en flexibel ter plekke), bestonden 

er geen lokale betrekkingen (gendarmes waren niet afhankelijk van personen in hun 
werkomgeving) en was de eenheid altijd gekazerneerd. De Gendarmerie werd gezien 
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als een elite eenheid, met een indrukwekkend en mooi uniform, ook wel gekenschetst 
door de spreuk ‘zonder vrees en zonder blaam’.

Politiecultuur
Maar de Koninklijke Marechaussee heeft een tweede bron voor haar organisatiecultuur: 
de politie. Politiewerk is mensenwerk en is gericht op de handhaving van de openbare 
orde, opsporing van strafbare feiten en het verlenen van hulp aan hulpbehoevenden; 
in specifieke gevallen kan daarbij (onder bepaalde omstandigheden) gebruik gemaakt 
worden van (vuur)wapens. Dreiging van gevaar is in het werk altijd aanwezig, on-
zekerheid ook. Het is van te voren nooit duidelijk waar een melding of een situatie 
op uit zal draaien. Het bieden van hulpverlening en bemiddeling is een belangrijke 
taak. Politiewerk is werk dat vaak en snel in de publieke aandacht staat; van media, 
samenleving en het gezag. De politiecultuur heeft een aantal duidelijke kenmerken 
(Verboom, 2002): er is vaak een sterk ontwikkeld gevoel voor saamhorigheid, het is 
belangrijk om onder alle omstandigheden op elkaar te kunnen vertrouwen en er is vaak 
een sterk wij-gevoel aanwezig. Loyaliteit naar elkaar is dan ook hoog en een deel van het 
sociale leven speelt zich af onder gelijkgestemden. Anderzijds kan de politiecultuur ook 
een eilandmentaliteit of isolement in de hand werken, maakt wantrouwen deel uit van de 
beroepspersoonlijkheid (scepticisme), is er een duidelijke opvatting over goed en fout 
en kan er sprake zijn van cynisme. Veel medewerkers beginnen met een idealistische 
instelling aan het werk, maar de ervaringen in de praktijk kunnen leiden tot andere, 
minder idealistische beelden over het werk. Een politieorganisatie is een ‘frontline’ 
organisatie, het echte werk wordt in de voorste lijn gedaan, daar waar een agent of 
een marechaussee direct met het probleem wordt geconfronteerd. Daar moet hij of 
zij zelfstandig een besluit kunnen nemen, en handelingen kunnen inzetten. Daar ligt 
een grote verantwoordelijkheid en vaak moeten besluiten binnen een zeer beperkte tijd 
worden genomen.29 Veel uitvoerende politiefunctionarissen zijn bovendien relatief jong. 
Iedere politiefunctionaris moet zich persoonlijk verantwoorden indien optreden leidt tot 
het gebruik van geweld of het uitvoeren van een ambtshandeling. Er bestaat vaak een 
scheiding tussen de zogenoemde ‘streetcops’ en de ‘management cops’ welke zich met 
name bezighoudt met beleids- en bestuurstaken. Betrokkenheid van leidinggevenden 
bij het werk op straat of in de operatie wordt dan ook als belangrijk gezien.

29 Wouter Landman (2015) geeft in zijn onderzoek ‘Blauwe patronen, betekenisgeving in 
politiewerk’ op basis van etnografisch veldwerk een mooi inzicht in hoe straatagenten betekenis 
geven aan de omgeving waarin zij moeten optreden. Landman geeft daarmee een inkijk in het 
vakmanschap van politiemensen. Hoewel de Koninklijke Marechaussee niet dezelfde taken 
uitvoert als straatagenten, de Koninklijke Marechaussee is immers van de veiligheid van de 
Staat, en de uitkomsten van dit onderzoek dan ook niet zonder meer generaliseerbaar zijn naar 
de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, biedt deze studie wel inzicht in hoe het 
vakmanschap van politiemensen zich uit en in welke mate dat vakmanschap wordt beïnvloed door 
professionele intuïtie.
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De Marechausseecultuur
De Koninklijke Marechaussee staat in de traditie van de Gendarmerie Nationale. De 

Marechaussee verricht politiewerk vanuit nationaal perspectief, werkt vanuit de centrale 

Nederlandse overheid en is een flexibele en strategische reserve van de Staat. De 

Marechausseecultuur is een combinatie van een gendarmeriecultuur met cultuuraspecten 

vanuit de politiecultuur (Verboom, 2002). Marechaussee medewerkers starten hun loop-

baan met een militaire basisopleiding, gevolgd door een politionele opleiding, waarin 

hen een aantal waarden worden bijgebracht zoals het vertrouwen op de groep en jezelf 

daarvan in dienst stellen, doorzettingsvermogen, eerlijkheid, discipline en stiptheid. Een 

dergelijke basisopleiding creëert een sterke band tussen de korpsleden onderling: esprit 
de corps. Ook in hun rechtspositie zijn marechaussees militair, dat betekent dat het niet 

mogelijk is om te staken en dat zij namens de Staat flexibel kunnen worden ingezet, 

nationaal en internationaal. De notie representant te zijn van de Staat is een gedachte 

die nog steeds aanwezig is; alle medewerkers van de Koninklijke Marechaussee leggen 

aan de start van hun loopbaan de eed of de belofte af. Kwaliteit en vakmanschap hebben 

voortdurend de aandacht evenals integriteit, al vanaf het moment van rekrutering van 

nieuw personeel. Stiptheid wordt vooral zichtbaar in het met waarde en correct dragen 

van het uniform en de waardigheid waarmee uitvoering wordt gegeven aan ceremoniële 

taken. De Koninklijke Marechaussee is bovendien rijk aan tradities, rituelen, taal en 

symboliek. De Koninklijke Marechaussee is van origine een gekazerneerd korps. Vroeger 

waren de medewerkers van het korps met hun gezinnen woonachtig op de kazerne. Hier 

vindt de tot op heden aanwezige familiecultuur in de organisatie haar oorsprong. 

Binnen de ontwikkelagenda Koninklijke Marechaussee (2012) worden de organisatie-

waarden omschreven aan de hand van de begrippen flexibel, betrouwbaar, daadkrachtig 

en interoperabel: 

“De Koninklijke Marechaussee is in staat om, zowel kwantitatief als kwalitatief, 
flexibel te reageren op veranderende veiligheidsrisico’s. De betrouwbaarheid van 
de organisatie hangt samen met de hoge integriteitstandaard en het nakomen van 
de gemaakte afspraken. De attitude en rechtspositie van de medewerkers maken 
daadkrachtig optreden onder alle omstandigheden mogelijk. Het personeel is bereid 
en erop getraind naar gevaren toe te gaan om de veiligheid van de staat zeker te 
stellen. Verder streeft de organisatie een maximaal effect in de veiligheidsketen na. 
Dit vergt nauwe samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties in 
de veiligheidsketen. De kracht van de Koninklijke Marechaussee is gelegen in het 
feit dat zij vanuit complementariteit zowel in staat is te opereren binnen het civiele 
domein als binnen de krijgsmacht (interoperabel). Dit komt doordat de organisatie 
kennis heeft van de werkwijze, cultuur en procedures binnen beide domeinen en qua 
techniek is aangesloten” (Ontwikkelagenda Koninklijke Marechaussee, 2012).
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Het betrouwbaar en daadkrachtig zijn van de organisatie uit zich in de vorm van loyaliteit 
en discipline. Loyaliteit wordt door de organisatie, door haar medewerkers, maar ook 
door externe partners en het gezag beschouwd als een kenmerk van de organisatie 
waarmee zij zich onderscheidt. In de organisatie staat loyaliteit op verschillende 
manieren centraal. Bijvoorbeeld in de vorm van loyaliteit aan het gezag. Als het gezag 
de organisatie vraagt om een dienst uit te voeren dan is de organisatie daartoe bereidt 
en zijn zowel de organisatie als de medewerkers in staat om binnen zeer korte tijd te 
acteren daar waar zij gevraagd worden om te acteren. Maar er is ook sprake van loyaliteit 
aan het organisatiebelang; medewerkers accepteren dat zij ondergeschikt zijn aan of 
ten dienste staan van het organisatiebelang, welke vaak wordt bepaald door nationale 
prioriteiten en nationale belangen. Er is ook sprake van een sterke mate van loyaliteit 
tussen de medewerkers onderling; zij dragen zorg voor elkaar. En loyaliteit doet zich ook 
voor ten aanzien van een enorme betrokkenheid op het vak en de uitoefening van de 
professie; kwaliteit staat hoog in het vaandel. 

De opkomst van de fiets tegen het einde van de negentiende eeuw bood de 
onbereden brigades de mogelijkheid bijna net zo mobiel op te treden als hun collega’s 
te paard. Dat kwam van pas om snel berichten door te geven of misdadigers te 
achterhalen, die ook steeds vaker van fietsen gebruik maakten. Veel marechaussees 
schaften daarom zelf een rijwiel aan. Pas in 1908 was de Minister van Oorlog voldoende 
van het belang van dat vervoermiddel overtuigd om geld te reserveren voor het 
verstrekken van dienstfietsen of het toekennen van een vergoeding voor het gebruik 
van een eigen exemplaar.  
 
Fragment uit: Een krachtig instrument. De Koninklijke Marechaussee  
1814-2014 (Roozenbeek, Van Woensel en Bethlehem, 2014; p. 45). Ter illustratie bij 
de organisatiewaarde loyaliteit. In deze passage wordt de loyaliteit van medewerkers 
ten opzichte van de kwaliteit in het werk mooi verwoord. Hoewel dit een ouderwets 
voorbeeld is en daardoor wellicht wat humoristisch overkomt, is dit fragment ook nog 
op de huidige organisatie toepasbaar: vervang fiets voor smartphone of mobile device 
en de loyaliteit van de medewerkers in het werk van nu is beschreven.
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Als onderzoeker heb ik de afgelopen jaren deze verschillende vormen van loyaliteit 
mogen aanschouwen; wanneer het gezag een beroep deed op de organisatie en de 
hele organisatie in beweging kwam om daar te zijn waar ze nodig was, of wanneer 

medewerkers overwerkten om een zaak, die alle aandacht opeiste, af te kunnen ronden. 

Deze loyaliteit gaat niet zonder een vorm van discipline, niet in de betekenis van ‘het 

zich houden aan regels en voorschriften’, maar in de betekenis van een eigenschap om 

een loyale houding waar te maken. Na de terreuraanslagen in Brussel in het voorjaar 

van 2016 heb ik kunnen zien dat de organisatie binnen 24 uur – en voor een groot deel 

binnen een nog korter tijdsbestek – in staat is om haar taken zodanig aan te passen 

en medewerkers daar in te zetten waar de situatie om vraagt. Zonder enige mate van 

discipline zou dat simpelweg onmogelijk zijn.

Naast loyaliteit en discipline is ook flexibiliteit een kenmerk van de Koninklijke Mare-

chaussee waarmee zij zich onderscheidt. De medewerkers zijn in staat – en worden 

daarvoor ook opgeleid en getraind – om hun werkzaamheden onder uiteenlopende en 

onzekere omstandigheden uit te voeren. Zo zijn medewerkers in staat om te acteren 

in binnen- en buitenland, onder normale omstandigheden en onder verhoogde 

dreiging. Medewerkers zijn in staat om van taakveld te wisselen, van werklocatie en van 

leidinggevende posities naar niet leidinggevende posities. En van groepsopdrachten 

naar meer individuele werkzaamheden. De organisatie doet een groot beroep op de 

flexibiliteit van haar medewerkers; flexibiliteit is dan ook niet voor niets een criterium in 

de selectie van nieuw personeel. Maar wat flexibiliteit werkelijk betekent merken mede-

werkers vaak pas wanneer zij daadwerkelijk aan de slag zijn in de organisatie, doordat 

zij dan ervaren dat het werk onderhevig is aan door de organisatie niet te beïnvloeden 

omstandigheden. In de paragraaf hiervoor beschreef ik al dat de Koninklijke Marechaussee 

voor veel van haar taken gericht is op samenwerking met andere organisaties in 

binnen-en buitenland; deze eigenschap wordt door de organisatie zelf benoemd als 

‘interoperabel’. Hiermee wordt bedoeld dat de organisatie en haar medewerkers in 

staatzijn om samen te werken met andere entiteiten in het veiligheidsdomein. Ik vat 

het in staat zijn om samen te werken met diverse type organisaties en entiteiten op als 

specifieke vorm van flexibiliteit.  

Kenmerken van de organisatiecultuur volgens de respondenten
Het onderwerp cultuur vormde in dit onderzoek geen specifiek onderwerp van aandacht, 

maar cultuur is wel veelvuldig ter sprake gekomen in de interviews met respondenten. 

Ofwel omdat het onderwerp cultuur werd ingebracht door respondenten ofwel doordat 

ik als onderzoeker respondenten daar bewust op bevroeg, om zo de organisatie en haar 

medewerkers beter te leren begrijpen. In dit laatste deel van deze paragraaf over de 

organisatiecultuur van de geef ik een overzicht van de informatie die de kwalitatieve 

interviews hebben opgeleverd ten aanzien van het onderwerp organisatiecultuur.
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Een sterke saamhorigheid
De cultuur wordt door respondenten omschreven als “hecht” (Oper, 1) en “een hoge 
mate van familiecultuur en verbondenheid met elkaar” (Strat, 2). 

“Er hoeft maar dit te gebeuren (respondent knipt in de vingers) en iedereen staat 
klaar om te doen wat er van hem gevraagd wordt...en dat hoeft niet te maken te 
hebben met calamiteiten of ellende...iedereen die er is levert een bijdrage.”  
(Oper, 1) 

Er wordt belang gehecht aan samenwerken en samendoen. Gezamenlijk de eindstreep 
halen is belangrijker dan als individu als eerste over de eindstreep komen. Dat is iets wat 
al in de opleiding wordt meegegeven: 

“Een stukje samenwerking...in de opleiding zijn leerlingen de eerste dertien weken 
bezig met samenwerken en kameraadschap, dat je zaken voor elkaar over hebt.”  
(Tact, 6) 

Het is de opleiding, welke ook een cultuurshock kan zijn voor de deelnemers, omdat zij 
in de opleiding niet alleen leren om echt samen te werken maar ook getraind worden in 
het omgaan met onzekerheid, zo benoemt een respondent: 

“Het is onwenning, ze worden direct aangesproken, onder andere op discipline en 
het is de onzekerheid, niet wetende wat er gaat gebeuren, dat is shocking...dat kost 
gewoon even een tijdje voordat het allemaal een plekje heeft gekregen in hun hoofd 
en lichaam.” (Tact, 2) 

Het van elkaar op aan kunnen heeft te maken met de aard van de taken van de organisatie 
en met de historische wortels, daarop wijst een respondent in zijn uitleg:

“[De Koninklijke Marechaussee is] opgericht als politiemacht voor als het spannend 
wordt en het erop aankomt...in dat concept zit dat wij op elkaar moeten kunnen 
vertrouwen. Het kunnen functioneren in een groep is belangrijk. Vroeger was de 
marechaussee volledig gekazerneerd en was er geen onderscheid tussen persoonlijk 
leven en werk, daar zitten de basics van de familiecultuur.” Deze respondent benoemt 
dit als: “de ziel van de organisatie, dat waartoe je er bent als organisatie ook aansluit 
op de cultuur.” (Strat, 2)

Maar er zijn nog meerdere respondenten die deze saamhorigheid als belangrijk onder-
deel van de cultuur ervaren. Ter illustratie een aantal voorbeelduitspraken:
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“Er is een behoefte en een grote bereidheid om iemand verder te helpen.” (Oper, 1)  

“Er is een hele hoge collegialiteit, maar soms beperkt deze zich tot het eigen 
eilandje.” (Oper, 3)

“Maandenlang zie je elkaar niet, dan kom je elkaar weer tegen en sta je als het erop 
aankomt, voor elkaar klaar...maar we zijn natuurlijk niet perfect...we zijn vriendelijk en 
minder vriendelijk tegen elkaar...maar we lopen uiteindelijk wel de deur uit met...kom 
we gaan.” (Oper, 5) 

“Het is fijn dat je je mening kunt verkondigen zonder dat het consequenties heeft, we 
gaan menselijk met elkaar om.” (Oper, 7) 

Maar ook enkele aandachtspunten
Maar een cultuur waarin sprake is van een sterke onderlinge saamhorigheid kent ook 

een aantal aandachtspunten. Hoewel de respondenten de saamhorigheid beschouwen 

als één van de belangrijkste elementen in de cultuur, zien zij er ook de nadelen van. 

“Maar tegelijkertijd maakt de familiecultuur dat we niet zo goed kunnen omgaan met 
iemand die een keer boos of narrig wordt.” (Tact, 12) 
 
“We zijn niet zo goed in het elkaar aanspreken...we zijn vaak te lief voor elkaar.”  
(Tact, 2)

“Feedback geven mag wel, maar doet al snel pijn...dus als iets niet goed gaat is 
het heel moeilijk bespreekbaar. Dat is een belemmering voor het laten groeien van 
medewerkers, ik ben er van overtuigd dat je het meest groeit wanneer je goede 
inhoudelijke feedback krijgt, dat je daarmee ook jezelf het beste ontwikkelt en 
uiteindelijk ook het beste resultaat haalt.” (Tact, 12) 

En: “Vaak wordt aanspreken als afrekenen geïnterpreteerd.” (Oper, 5) 

Een familiecultuur maakt het ook lastig om iemand buiten de organisatie te zetten 

wanneer iemand niet goed functioneert, want hoe doe je dat “als je altijd geleerd 
hebt dat je met de groep de eindstreep moet halen en je merkt dat iemand niet goed 
functioneert…” (Strat, 2). Integriteitsschendingen vormen daarop een uitzondering, want 

welke schendingen niet kunnen worden geaccepteerd is vrij duidelijk. 

Een ander aandachtspunt vormt de ruimte voor eigenheid. In een organisatie waar 

saamhorigheid de boventoon voert en medewerkers bovendien werken in uniform vraagt 



DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 109

dat extra aandacht voor ruimte van eigenheid van mensen, dat wordt door een aantal 
respondenten benoemd. 

“Een uniform aan hebben het heel veilig maakt, uniformiteit wordt gecreëerd, maar 
het persoonlijke van mensen haal je daarmee weg...en...als je iets afwijkt van de 
norm dan ben je al bijzonder.” (Tact, 5)

Oog voor diversiteit is dus van belang om te veel uniformiteit te voorkomen en als 
organisatie scherp te blijven. In de jaren dat ik onderdeel uitmaakte van de organisatie, 
heb ik gezien dat de organisatie zich daarvan bewust is. De organisatie geeft actief vorm 
aan ruimte voor diversiteit, onder meer door haar samenwerking met en transparantie 
naar organisaties buiten de Koninklijke Marechaussee. Maar ook door open te staan 
voor het doen van wetenschappelijk onderzoek in de organisatie. Dergelijke activiteiten 
helpen de organisatie om diversiteit in de organisatie en in het denken binnen de 
organisatie aan te brengen.

“Je thuis voelen in een organisatie en esprit de corps is heel belangrijk mits er 
voldoende ruimte voor eigenheid is...als je gevoel van eigenheid aantast dan gaat 
dat natuurlijk heel erg knellen…soms is het heel slim om mensen met andersoortige 
ideeën in je systeem te hebben, omdat het tot iets nieuws kan leiden.” (Strat, 2) 

Hiërarchie
Rangen, oftewel de hiërarchie wordt door respondenten benoemd en ervaren als be-
lemmerend. 

“Er zitten hier wat van die dingen op je schouders (respondent wijst naar de rang-
tekens op de schouder).” (Tact, 1)

Zo wordt benoemd dat hiërarchie voorzichtigheid tot gevolg heeft, afstand creërt 
en afhankelijkheid en angst in de hand zou kunnen werken. Maar hiërarchie zou ook 
profileringsgedrag kunnen versterken. Een aantal uitspraken van respondenten maakt 
dat duidelijk:

“Rangen en standen creëren een stukje afstand.” (Tact, 6) 

“Een hiërarchische organisatie kent angst en afhankelijkheid.” (Tact, 15) 

Zo omschrijft een respondent de cultuur ook als een “semi-macho cultuur”, waarin 
mensen “altijd het gevoel hebben zich op een bepaalde manier te moeten profileren…
wat je doet of zegt kan uiteindelijk in de hele loop van je carriëre terugkomen, dat 
maakt dat mensen bewust fatsoenlijk zijn en er geen ruimte is voor kritiek.” (Tact, 5) 
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Als burger heb ik mij over deze opvatting over hiërarchie, als gevolg van rangonder-
scheidingstekens, altijd erg verbaasd, hoewel ik mij er iets bij kan indenken. Er zijn zovele 
organisaties, zo niet alle, die een vorm van hiërarchie in hun systeem kennen, maar 
waarbinnen die hiërarchie minder zichtbaar is aan de buitenkant. Het niet zichtbaar zijn 
van hiërarchie aan de buitenkant kan weer hele andere (eveneens nadelige) gevolgen 
hebben in een organisatie. Zo is mijn ervaring dat het niet zichtbaar zijn van hiërarchie 
leidt tot meer onrust, omdat de hiërarchie in dat geval bepaald wordt door politiek en 
onderlinge strijd, welke niet altijd aan de oppervlakte zichtbaar wordt.

 
Can do mentaliteit en trots
Naast saamhorigheid wordt door de respondenten ook de “can do mentaliteit” (Strat, 2) 
als kenmerkend voor de Koninklijke Marechaussee benoemd. 

“De eigenheid van de Marechaussee is dat we een organisatie zijn die maatschappelijk 
bijdraagt aan de veiligheid van de staat en dat is ieder moment van de dag.”  
(Tact, 10) 

Wat is echt Koninklijke Marechaussee? Linksom of rechtsom...we gaan het regelen...
als het erop aankomt, ja we laten het er wel op aankomen, er moet wel tijdsdruk op 
komen, de spanning moet even opgebouwd worden....vaak is er gemopper vooraf...
maar op een gegeven moment is dat klaar en gaan we met z’n allen.” (Oper, 7)

Maar ook trots zit een Marechaussee medewerker in de genen, zo benoemen ver-
schillende respondenten: 

“Trots, we hebben beroepstrots.” (Tact, 2)
 
“We hebben veel vakkennis in huis.” (Tact, 1) 

“We doen ons best om onderscheidend te zijn...waar anderen het laten liggen, 
komen wij in beeld.” (Oper, 3)

Marechaussee als roeping
Werken bij de Koninklijke Marechaussee heeft iets van het vervullen van een roeping, 
respondenten spreken in dit kader ook wel over ‘het blauwe hart’. Dat een baan voor 
veel medewerkers en met name wat oudere medewerkers iets heeft van het vervullen 
van een roeping is vooral op te maken uit opmerkingen die respondenten maken over 
de “nieuwe generatie”. Een generatie welke minder toegewijd – of loyaal – lijkt aan de 
organisatie. De jonge generatie ziet werken bij de Koninklijke Marechaussee volgens 
een aantal oudere medewerkers minder als een roeping:
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“[voor de jonge generatie] is het geen roeping of baan om bij een bedrijf te werken, 
maar een manier om geld te verdienen en als deze manier niet interessant is dan ga 
ik het ergens anders zoeken.” (Tact, 12) 

“Nu zie je de 8-17u. mentaliteit dat is een beetje het tijdsbeeld ook.” (Oper, 3) 

“Een contract is niet meer vanzelfsprekend, het beste uit iemand halen is niet meer 
vanzelfsprekend...iemand die 10 jaar geleden bij de marechaussee kwam die had een 
bepaalde ambitie...die vond het helemaal geweldig...tegenwoordig krijg je steeds 
meer jonge jongens die maken een keuze: misschien dat ze hier 2, 3 jaar werken...
het is geen carrière meer waar ze voor kiezen, ze kiezen gewoon een baantje...dus 
op de een of andere manier is de motivatie ook anders.” (Oper, 23)

Het is deze instelling – welke waarschijnlijk ook het gevolg zijn van ontwikkelingen 
in de maatschappij waar ook meerdere beroepsgroepen mee te maken krijgen – die 
respondenten ook zorgen baart: 

“Af en toe denk ik is die betrokkenheid nog wel zo groot, daar maak ik me weleens 
zorgen over… “ (Strat, 1) 

Tot zover een schets van de organisatiecultuur binnen de Koninklijke Marechaussee. 
Ik benoemde eerder in dit hoofdstuk al dat de Koninklijke Marechaussee haar wortels 
heeft in de Franse Gendarmerie Nationale. Het zijn deze wortels die van invloed zijn 
op de organisatiecultuur enerzijds en op de taken van de organisatie anderzijds. 
Hoewel de ruimte hier te beperkt is om recht te doen aan de volledige historie van 
de Koninklijke Marechaussee, zal ik in de volgende paragraaf wel een schets geven 
van die ruim 200-jarige historie van de organisatie. Ik heb daarbij dankbaar gebruik 
gemaakt van het omvangrijke werk van Rozenbeek, Van Woensel en Bethlehem, die in 
2014 ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van de Koninklijke Marechaussee haar 
geschiedenis in kaart brachten.

3.4 Historie en organisatieontwikkeling

Wortels in de Franse Gendarmerie Nationale
De Koninklijke Marechaussee zoals we haar nu kennen, heeft haar wortels in de Franse 
Gendarmerie Nationale. Al voor de Franse Revolutie in 1791, toen Frankrijk nog een 
monarchie was, kende Frankrijk maréchaussées. Deze marechaussees waren belast met 
orde- en toezichttaken en aspecten van rechtspraak. Na de Franse Revolutie werden 
de marechaussees door Napoleon omgevormd tot gendarmes binnen de Gendarmerie 
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Nationale. Napoleon verbond de Gendarmerie met het nieuwe Franse Staatsbestel. 
Daarmee was in Frankrijk, destijds een land met een sterk versnipperd politiebestel, 
een nationaal opererende politieorganisatie ontstaan die de belangen van de staat 
waarborgde. De Franse Revolutie beloofde aan allen gelijkheid voor de wet. De 
aanwezigheid van de staat in het land, in de vorm van de gendarmes, was een belofte 
voor verbetering van de kwaliteit van het dagelijks leven en voor een leven vrij van 
misdaad en onlusten. De Gendarmerie Nationale fungeerde als representant van de 
staat en is daarmee van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Franse 
Staat. Het Franse model werd als effectief en efficiënt beschouwd met als gevolg dat het 
door Napoleon ontworpen model van de Franse politie werd opgelegd aan alle door 
Napoleon onderworpen volkeren en gebieden. Bondgenoten, maar ook tegenstanders, 
namen het model over en pasten het aan de eigen nationale omstandigheden aan. Het 
bewind van Napoleon is daarmee van grote invloed geweest op de inrichting van het 
politie- en veiligheidsbestel in de door Napoleon onderworpen landen, zo ook op het 
Nederlandse politiebestel (Verboom, 2002).

De oprichting van de Koninklijke Marechaussee in 1814
In de periode voor de Franse bezetting (de tijd van de Bataafse Republiek van 1795-1806 
en het Koninkrijk Holland van 1806-1810) was de politie in Nederland georganiseerd 
naar Frans model. De politie bestond destijds uit drie politieorganisaties: de Landelijke 
Politie, de stedelijke politie en een plattelandspolitie, ook wel veldwacht genoemd.
In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse Keizerrijk, waarmee zowel het 
Franse besturingssysteem, alsook de Franse wetgeving van kracht werd. Dat heeft tot 
gevolg gehad dat in 1811 het Nederlandse politiebestel is gereorganiseerd conform het 
Franse model. Een op militaire leest geschoeide keizerlijke Gendarmerie deed daarmee 
haar intrede in het politiebestel. Tijdens de bezettingsperiode was deze Keizerlijke 
Gendarmerie belast met het uitvoeren van de politiezorg.
In november 1813, als resultaat van Napoleons nederlaag bij Leipzig, vindt een aftocht 
van de Franse troepen plaats en wordt Nederland weer onafhankelijk. Het landsbestuur 
is dan sterk gecentraliseerd. De inrichting van het politiebestel zoals dat was ten tijde 
van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland werd opnieuw ingevoerd. Politie in 
de steden en politie op het platteland keerden terug (Van Putten en Van der Zee, 1998).

Op 26 oktober 1814 werd krachtens het besluit van Koning Willem I, ter vervanging van de 
Franse Gendarmerie, een derde politieorganisatie opgericht: het Korps Marechaussee. 
De Franse Gendarmerie stond model voor de inrichting van het Korps; een centraal 
aangestuurd korps, op militaire leest geschoeid, bereden en gekazerneerd. Ten opzichte 
van de ‘gewone’ politie had dit in een tijd zonder moderne communicatiemiddelen het 
voordeel dat dag en nacht snel en in grote getalen kon worden opgetreden indien dat 
nodig was. De kazernering zorgde ook voor enige mate van afstand tot de bevolking en 



DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 113

droeg bij aan weinig ruimte voor privacy voor de marechaussees: zij werkten en leefden 
met het hele gezin op de kazernes (Rozenbeek, Van Woensel en Bethlehem, 2014). 
Omdat de Gendarmerie tijdens de Franse bezetting een slechte naam had opgebouwd, 
wijzigde Koning Willem I de naam Gendarmerie in Marechaussee. Met de oprichting 
van het Korps Marechaussee was in Nederland een politiesysteem ontstaan dat een zeer 
uiteenlopend geweldsspectrum aan kon, zodat een beroep op de krijgsmacht alleen in 
uiterste gevallen noodzakelijk was (Verboom, 2002). 
Verschillende artikelen, die ten grondslag liggen aan het besluit van Koning Willem I bij 
de oprichting van het Korps Marechaussee, omschrijven de taken die aan de organisatie 
werden toebedeeld: Het takenpakket omvatte de opsporing van misdrijven, zoals 
“het vatten van alle personen, bij welke bebloede wapenen, van wat aard ook worden 
gevonden, welke eene begane misdaad doen vermoeden”; preventieve politiediensten; 
de handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld tijdens kermissen en markten, 
maar ook “het met geweld uit één drijven van alle gewapende zamenrottingen”, het 
toezicht op vreemdelingen; en als allerlaatste politietaken voor het leger, met name het 
bestrijden van desertie en andere vormen van ongeoorloofde afwezigheid. Daarnaast 
was er nog de buitengewone dienst die bijstand leverde aan andere politiekorpsen. 
Al vanaf het begin van haar oprichting is het beheer en het gezag over de organisatie 
verdeeld tussen verschillende ministeries (Rozenbeek, Van Woensel en Bethlehem, 
2014; p. 15).
Het instellen van een landelijke politiedienst met het Korps Marechaussee maakte deel  
uit van een proces van centralisatie en rationalisatie van het Nederlandse overheids-
bestuur. De inzet van de Koninklijke Marechaussee aan het einde van de 19de eeuw 
droeg bij aan de ontwikkeling van de politiezorg op het onveilige platteland waar er nog 
sprake was van onontwikkelde politiezorg.
 
Aan het begin van de oprichting van het Korps Marechaussee was het korps voornamelijk 
te vinden in de zuidelijke delen van Nederland (het huidige België en Nederlands 
Limburg), omdat met name in deze delen van het land smokkelarij en banditisme 
voorkwamen. Door de inzet van het korps werd het recht van de centrale staat fysiek 
naar het platteland gebracht, zoals dat ook in Frankrijk gebeurde na de Franse Revolutie 
door de Gendarmerie Nationale (Verboom, 2002). 
De afscheiding van België (1830) leverde voor de Marechaussee een moeilijke periode 
op. Een groot deel van de in dienst zijnde marechaussees was Belg, waardoor een 
klein aantal Nederlanders voor inzet in Nederland beschikbaar bleef. In de loop der 
jaren verlegde het werkgebied van de Marechaussee zich meer naar het noorden van 
Nederland. In 1888 braken in de veengebieden werkstakingen uit die onrust tot gevolg 
hadden. Op hulp van het korps werd door plaatselijk gezag (burgemeesters) een beroep 
gedaan om preventief verdere onrust te voorkomen. De onrustige omstandigheden in 
Nederland destijds vereisten een betrouwbaar politiekorps dat ter beschikking stond 
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van de Nederlandse regering en had tot gevolg dat het korps werd uitgebreid tot aan 
de noordelijke provincies (Rozenbeek, Van Woensel en Bethlehem, 2014). 

In 1908 krijgt het Korps Marechaussee er een nieuwe taak bij. Koningin Wilhelmina 
wijst dan de beveiliging van het Koninklijk Huis toe aan het takenpakket van de 
Marechaussee. Deze taak werd overgenomen van de zogenoemde Klompenwacht. 

Tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd de Koninklijke Mare-
chaussee, naast haar reguliere militaire en civiele taken, belast met het politietoezicht 
over het gemobiliseerde Nederlandse leger en het vergaren van inlichtingen en 
informatie aan de Nederlandse grens met Duitsland om informatie over een mogelijke 
inval in Nederland te verkrijgen. In deze tijd vormde Nederland een toevluchtsoord 
voor vreemdelingen, afkomstig uit de landen die waren betrokken in de oorlog. Het 
korps Marechaussee voerde de landelijke coördinatie uit van het registreren van de 
vluchtelingen die zich tot Nederland wendden. 
In 1919 werd het Korps Politietroepen opgericht om de binnenlandse rechtsorde te 
handhaven en demobilisatie van het leger te begeleiden. Dit korps nam dus de militaire 
politiezorg van de Marechaussee over, zodat de Marechaussee zich kon richten op haar 
civiele taken. Het Korps Politietroepen bleef bestaan tot de Tweede Wereldoorlog en 
zag voornamelijk toe op de demobilisatie van het Nederlandse leger (Van Putten en 
Van der Zee,1998) en ontwikkelde zich als een bijstandsorganisatie. Vanaf 1919 bestond 
het politiebestel in Nederland dan ook uit vier onderdelen: de gemeente politie, de 
rijksveldwacht, de Koninklijke Marechaussee en het Korps Politietroepen. Er ontstond 
behoefte om de rijkspolitiezorg in één burgerlijke organisatie onder te brengen. Het 
Rijkspolitiebesluit van 1935 geeft daartoe een aanzet. De politieorganisatie werd 
onderverdeeld in rijks- en gemeentezorg. Onduidelijk in dat besluit was hoe de rijks-
veldwacht en de Koninklijke Marechaussee – welke op dat moment beiden taken ver-
vulden binnen de rijkspolitiediensten – zich tot elkaar verhielden. Tot 1940 blijft de situatie 
zoals deze is. Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vervult de Koninklijke 
Marechaussee op het platteland en rondom de grote steden de rijkspolitietaak (De 
Weger, 2002). 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle entiteiten binnen het Nederlandse Poli-
tiebestel samengevoegd en werden zij ingezet onder de Duitse bezetter. Op last van de 
Duitse bezetter werd de Marechaussee organisatorisch onderdeel van de burgerpolitie; 
de Marechaussee verloor daarmee de status van militaire eenheid. Op 5 juli 1940 verloor 
de Marechaussee de status ‘Koninklijke’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de 
naam Koninklijke Marechaussee buiten Nederland nog wel voortbestaan doordat tijdens 
de bezetting marechaussees de beveiliging van de Koninklijke familie in Engeland 
verzorgden of politiewerk uitvoerden bij de Prinses Irenebrigade.
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Taken conform het Takenbesluit 1954
Na de Tweede Wereldoorlog moet Nederland zichzelf hervinden en opnieuw opbouwen; 
dat heeft invloed op de veiligheidszorg. De Marechaussee wordt dan opnieuw op-
gericht. Er doen zich na de Tweede Wereldoorlog grote veranderingen voor binnen het 
Nederlandse Politiebestel. Het Korps Politietroepen wordt opgeheven en een Korps 
Rijkspolitie wordt opgericht. Dit korps wordt met name ingezet op het platteland en 
vervangt de oude Rijksveldwacht en de Gemeenteveldwacht. In het Koninklijk Besluit 
van 1945 en in de politiewet van 1957 wordt de Koninklijke Marechaussee niet meer 
genoemd als rijks- of burgerpolitie. Het Wapen der Koninklijke Marechaussee valt 
daarmee buiten het bestek van deze regelingen voor de politie. De Marechaussee 
krijgt – via een omweg – wel taken toebedeeld door het zogenoemde ‘Takenbesluit 
van 1954’. In het ‘Takenbesluit Koninklijke Marechaussee van 1954’, dat een ministeriële 
beschikking betrof, worden de taken en de civiele politietaken van de naoorlogse 
Koninklijke Marechaussee limitatief opgesomd. Dit besluit noemt naast de militaire 
politiezorg en de grensbewaking, ook de bijstandsverlening aan de politie, de bewaking 
van het Koninklijk Huis en de Nederlandsche Bank. Om deze taken uit te kunnen voeren 
krijgt de Marechaussee, conform het Wetboek van Strafvordering, landelijk geldende 
algemene opsporingsbevoegdheid.
Na de Tweede Wereldoorlog is de Marechaussee geen zelfstandige organisatie meer. 
De Koninklijke Marechaussee maakt vanaf dat moment tot 1969, als volledig militair 
korps met politietaken, onderdeel uit van de Koninklijke Landmacht. Op 1 juli 1969, 
wanneer de Koninklijke Marechaussee rechtstreeks onder de minister van Defensie 
wordt gesteld, krijgt de Koninklijke Marechaussee haar min of meer zelfstandige positie 
binnen de krijgsmacht. Voor (meerdere) ondersteunende diensten bleef de Koninklijke 
Marechaussee echter aangewezen op de Landmacht (Van Putten en Van der Zee, 1998).

Vanaf de jaren ’60 tot 1988 werd de Koninklijke Marechaussee veelvuldig ingezet ten 
behoeve van bijstand aan de ME, onder meer bij rellen in Amsterdam in 1966 tijdens de 
zogenoemde Bouwvakoproer of Telegraafrellen. En in 1980 bij de krakersrellen (Rozen-
beek, Van Woensel en Bethlehem, 2014; p. 131). In deze periode was in Nederland 
veelvuldig sprake van rellen; een nieuwe generatie accepteerde niet langer de 
maatschappelijke ordening en het gezag van de voorgaande generatie, wat tot diverse 
conflicten leidde. Vanaf eind jaren ’70 tot begin van de jaren ’80 werd de Koninklijke 
Marechaussee vaak ingezet ten behoeve van bijstand aan de ME of voor het bewaken 
van gevoelige objecten, zoals ambassades en vliegtuigmaatschappijen (De Weger, 
2002). 

1992-1998: Een zelfstandig krijgsmachtonderdeel
Na de Tweede Wereldoorlog vormde de Koninklijke Marechaussee geen zelfstandige 
organisatie en kreeg de organisatie slechts middels een Takenbesluit een aantal taken 
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binnen het Nederlandse veiligheidsbestel toegewezen. In 1988 komt daar verandering 
in, wanneer de taken van de Marechaussee worden vastgelegd in de Politiewet. 
In 1992 wordt de Koninklijke Marechaussee bij de invoering van het ‘Algemeen Organi-
satie Besluit Defensie’ een zelfstandig krijgsmachtdeel, met een eigen bevelhebber. 
Deze kwalificatie heeft voor de Koninklijke Marechaussee een belangrijke symbolische 
betekenis. Het geeft de functie van de Koninklijke Marechaussee binnen de krijgsmacht 
en binnen de samenleving volwaardige erkenning. Het zijn van een zelfstandig onderdeel 
brengt intern en extern de organisatie duidelijkheid tot stand, zo kan vanuit een eigen 
identiteit en imago worden gewerkt, onder meer bij de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers. In 1993 beschrijft de Koninklijke Marechaussee haar identiteit: “van een 
militaire organisatie met politietaken, naar een politieorganisatie met een militaire 
status.” (Van Putten en Van der Zee, 1998). Op 25 maart 1998 krijgt de Koninklijke 
Marechaussee de status van een zelfstandig krijgsmachtdeel.

HKH Prinses Beatrix 
Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee
(Uittreksel) van de dagorder d.d. 3 juli 1956: 

Ter kennis van het Wapen wordt uitgebracht, dat het Hare Majesteit de Koningin 
heeft behaagd goed te keuren, dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, 
Wilhelmina, Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, Prinses 
van Lippe Biesterfeld, Zich op 3 juli 1956 naar het Depot te Apeldoorn zal begeven, 
alwaar Haar voor het front van een Ere-eskadron met ingedeelde Standaard, het 
Tamboerkorps, alsmede vertegenwoordigers van alle onderdelen van het Wapen, zal 
worden aangeboden het kleinood in de vorm van het embleem van het Wapen, Haar 
geschonken op 31 januari 1956, ter gelegenheid van Haar 18e verjaardag. Uitvoering 
gevende aan Haar verlangen Zich nauwer met het Wapen te verbinden, heeft het Hare 
Koninklijke Hoogheid behaagd Zich te willen noemen:

“SCHUTSVROUWE DER KONINKLIJKE MARECHAUSSEE”
Leve onze Prinses.

‘s-Gravenhage, 3 juli 1956 
         De Brigade Generaal 
         Commandant der Koninklijke Marechaussee
         W. Kist
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1993: Duidelijke positionering in het politiebestel
In 1988 werden de taken van de Koninklijke Marechaussee opgenomen in de Politie-
wet. Bij het opstellen van een nieuwe Politiewet in 1993 werd een algemene en een 
éénsoortige politie beoogd – hoewel in tegenspraak met dit uitgangspunt – en 
werd de Koninklijke Marechaussee als aparte politieorganisatie met militaire status 
gehandhaafd (De Weger, 2002). Met de invoering van de nieuwe Politiewet in 1993 krijgt 
de Koninklijke Marechaussee dan ook een heldere plaats en positionering binnen het 
Nederlandse politiebestel. Andere onderdelen uit het Nederlandse politiebestel werden 
door de invoering van de nieuwe Politiewet veranderd en/of gereorganiseerd. De 
gemeentepolitiekorpsen en het Korps Rijkspolitie worden in 1994 opgeheven en maken 
plaats voor de regionale politie bestaande uit 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke 
Politiediensten (de huidige Nationale Politie). Naast de Koninklijke Marechaussee 
blijven ook andere onderdelen binnen het Nederlandse veiligheidsbestel, zoals de 
Douane en de AIVD, bestaan als aparte entiteiten. Deze veranderingen hebben, naast 
een andere positie, ook gevolgen voor de taken en de hoeveelheid werkzaamheden 
voor de Koninklijke Marechaussee. Zo werden de politie- en beveiligingstaken op 
de burgerluchtvaartterreinen door de Rijkspolitie overgedragen aan de Koninklijke 
Marechaussee. Deze toevoeging aan het takenpakket van de Marechaussee droeg 
destijds bij aan een sterke toename in de hoeveelheid werk en heeft daarmee ook een 
sterke personeelsgroei tot gevolg gehad. Met een wijziging in de Politiewet krijgen 
medewerkers van de Marechaussee volledige opsporingsbevoegdheid, waarmee zij 
gelijk worden gesteld aan de politie. De Marechaussee blijft zich echter op haar eigen 
taakvelden richten.
Vanaf de jaren ’90 voltrekken zich diverse veranderingen in de organisatie van de 
Koninklijke Marechaussee als gevolg van een reeks politieke besluiten, zoals de Europese 
integratie met vrij verkeer van personen, een inkrimpende krijgsmacht als gevolg van het 
beëindigen van de Koude Oorlog en een toenemende betrokkenheid van Nederland bij 
internationale vredesoperaties; “Het Wapen ondergaat een langdurige en ingrijpende 
verbouwingsoperatie” (Rozenbeek, Van Woensel en Bethlehem, 2014; p. 173). Deze 
wijzigingen hebben onder meer een veranderende organisatiestructuur en -inrichting 
tot gevolg. Divisies werden opgeheven, districten kregen een zelfstandige positie 
binnen de organisatie, brigades werden opgeheven of samengevoegd en onder leiding 
gesteld van een officier. Vanaf dat moment is het aantal officieren binnen het korps dan 
ook toegenomen.

In 2001, 11 september, dient zich in de wereld een nieuwe werkelijkheid aan wanneer zij 
wordt opgeschrikt door een tweetal vliegtuigen die zich in het World Trade Center in  
New York weten te boren en de hele wereld getuige is van dramatische terroristische 
aanslagen op de Westerse Wereld. Als gevolg van deze gebeurtenissen neemt 
het Nederlandse kabinet besluiten die direct van invloed zijn op het Nederlandse 
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veiligheidsbestel en dus ook op de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Mare-
chaussee wordt ingezet ter beveiliging van Amerikaanse objecten en op luchthavens. 
Dat waren directe maatregelen op dat moment, maar het zijn deze gebeurtenissen 
die de Westerse Wereld in permanente staat van alertheid hebben gebracht en de 
Nederlandse veiligheidsketen permanent hebben beïnvloed zich voor te bereiden op 
extreme omstandigheden. Nederland participeert vanaf dat moment ook in missies van 
de internationale vredesmacht ISAF, onder meer in Irak30 en Afghanistan.

Van een gebiedsgebonden naar informatiegestuurde organisatie
De veranderingen in de omgeving van de Koninklijke Marechaussee zetten gestaag 
door en hebben blijvend invloed op de ontwikkeling van de organisatie, haar professie 
en uiteindelijk ook op de organisatiestructuur.
De omgeving waarin de Koninklijke Marechaussee haar taken uitvoert is aan in-
grijpende veranderingen onderhevig. Criminaliteit en terrorisme treden steeds vaker 
in internationaal en grensoverschrijdend verband op. Globalisering draagt bij aan 
stijging van het aantal internationale reisbewegingen van personen. En instabiliteit in de 
periferie van Europa heeft een toenemende migratie tot gevolg. Tegelijkertijd verandert 
de wetgeving – nationaal en internationaal – op het gebied van het verzamelen van 
informatie en persoonsgegevens: enerzijds leidt dat tot beperkingen, anderzijds tot 
meer mogelijkheden met betrekking tot het uitwisselen van data. Ook technologische 
ontwikkelingen dragen steeds meer bij aan het uitvoeren van taken. Denk aan camera’s, 
sensoren en digitale informatie die steeds meer invloed uitoefenen op het inzicht in de 
operationele uitvoering van taken. Overigens geschiedt criminaliteit ook steeds vaker 
via de digitale weg, wat leidt tot nieuwe dreigingen voor de staatsveiligheid. Daarbij 
is een tendens zichtbaar dat er steeds meer en meer samenwerkingen noodzakelijk 
zijn om criminaliteit effectief en efficiënt te kunnen bestrijden. De werkwijze waarin een 
geografische indeling meer bepalend is voor de aansturing van operationele activiteiten 
dan informatie, is daartoe niet meer toereikend. 

In 2011 gaf de voormalig Commandant van de Koninklijke Marechaussee Van Putten, 
het startsein om in de organisatie op strategisch en tactisch niveau meer risico- en 

30 In Irak, komt op 14 augustus 2004 wachtmeester-1 Jeroen Severs in een hinderlaag om het 
leven. Het is deze gebeurtenis die de Koninklijke Marechaussee doet beseffen hoe belangrijk 
het beheersen van militaire vaardigheden is. Zeker omdat de politietrainingstaak in de 
daaropvolgende jaren centraal zou staan binnen internationale operaties. Vanaf dat moment komt 
in de opleiding van marechaussees dan ook meer nadruk te liggen op het militaire deel (‘groene 
deel’) van de opleiding. Tot op de dag van vandaag doet het monument ter nagedachtenis 
aan Jeroen Severs, in het gebouw waar de marechaussees in opleiding verblijven, leerlingen en 
kaderleden aan deze gebeurtenissen herinneren en benadrukt mede dit monument het belang 
van aandacht voor de militaire wortels van de organisatie.
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informatiegestuurd te gaan werken. Met als doel om als organisatie proactief te kunnen 
reageren op wat zich in de omgeving voordoet. Op dat moment zijn de economische 
omstandigheden in Europa niet gunstig en houdt de Nederlandse overheid zich bezig 
met bezuinigingsmaatregelen; de organisatie is deze maatregelen, met de beweging die 
zij maakt, liever voor dan dat zij daarop wacht (Rozenbeek, Van Woensel en Bethlehem, 
2014; p. 241 e.v.). De ophanden zijnde oprichting van de Nationale Politie (2013) doet de 
leiding van de Koninklijke Marechaussee nadenken over haar plaats in het politiebestel. 
In 2012 komt de Koninklijke Marechaussee met een ontwikkelagenda, waarin zij de 
speerpunten van de organisatie voor de komende jaren uiteenzet. De organisatie gaat 
zich meer profileren op de taken waarvan zij zich onderscheidt van de politie en kiest 
ervoor om deze taken zoveel als mogelijk informatiegestuurd, en dus effectiever, uit te 
voeren. Een keuze die een wijziging in de organisatiestructuur tot gevolg heeft. 

In de nota ‘In het belang van Nederland’ (2013) heeft de minister van Defensie aangegeven 
dat de taken van de Koninklijke Marechaussee niet zullen wijzigen, maar dat de wijze 
van uitvoering van de taken wel zal wijzigen. De informatiehuishouding krijgt in de uit- 
voering van de taken een centrale plek, zodat de organisatie haar ambitie van 
informatiegestuurd optreden kan realiseren. Daartoe veranderen de aansturing en de 
inrichting van de organisatie. De regionale indeling van de Koninklijke Marechaussee komt 
te vervallen. Waar eerder de divisie-inrichting van de organisatie al werd losgelaten in de 
jaren ’90, wordt nu ook de inrichting van districtslagen in de organisatie losgelaten. Brigades 
worden in deze ontwikkeling versterkt tot eenheden die zorgdragen voor de operationele 
inzetbaarheid van teams, en één Landelijk Tactisch Commando wordt opgericht (2014/ 
2015). Een commando dat alle operationele teams van de organisatie centraal aanstuurt 
en dient als operationeel hoofdkwartier, met een centraal operatiecentrum. Het is deze 
centrale aansturing die de organisatie als het ware ‘platter’ maakt, maar eveneens 
wendbaarder om snel te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Deze 
wijziging in de organisatiestructuur zal hoe dan ook haar invloed uitoefenen op de 
organisatiecultuur; wat die invloed betekent, is op het moment van dit onderzoek nog 
niet inzichtelijk. (Ontwikkelagenda Koninklijke Marechaussee, 2012; Nota ‘In het belang 
van Nederland’, Minister van Defensie, 2013; Studie Informatie Gestuurd Optreden 
Koninklijke Marechaussee, 2014; Damstra, 2014).

3.5 Organisatiestructuur

Complexe positie
Vanaf het moment van oprichting heeft de organisatie zowel militaire als civiele 
taken verricht en is het gezag en beheer over de organisatie gescheiden. De positie 
van de Koninklijke Marechaussee in het Nederlandse veiligheidsbestel is al lange tijd 
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onderwerp van discussie en wordt ook wel beschreven als omstreden (De Weger, 2002). 
Binnen politieke, ambtelijke en wetenschappelijke kringen zijn de samenstelling van 
het takenpakket en de complexiteit van de gezagsstructuur onderwerp van debat. Vaak 
gaan de discussies niet over de gehele organisatie, maar over specifieke taken van de 
Koninklijke Marechaussee. De organisatie is weliswaar onderdeel van de krijgsmacht, 
maar verschilt wezenlijk van andere krijgsmachtonderdelen. Het merendeel van haar 
taken is civiel, niet militair; het werk is niet gericht op oorlog en het leveren van ge-
vechtskracht, maar op vredesomstandigheden en politiediensten. Ook vinden de 
meeste werkzaamheden plaats binnen Nederland en niet daarbuiten. Bovendien is de 
Koninklijke Marechaussee een strategische reserve van de Staat en is de organisatie 
eindverantwoordelijk voor de opsporing van strafbare feiten en kan daarvoor on-
afhankelijk opereren van het Ministerie van Defensie. De plicht van de organisatie ligt 
primair bij de opsporing van strafbare feiten. Dat kan op gespannen voet staan met 
elkaar en impliceert dat er voldoende afstand moet bestaan tussen de Koninklijke 
Marechaussee en andere onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht. Tegelijkertijd 
verschilt de Koninklijke Marechaussee ook met de politie door haar militaire basis en 
rechtspositie (Kwaks, 2006). Bij bezuinigingsdiscussies binnen Defensie, die vaak gaan 
over het behouden van kerntaken en het afstoten van niet defensie kerntaken, leidt dat 
tot discussie over de belegging van taken van de Koninklijke Marechaussee. Politie en 
Krijgsmacht gaan, door nieuwe taken en door een minder duidelijk onderscheid tussen 
interne en externe veiligheidsvraagstukken, zich steeds vaker op elkaars werkterrein 
begeven. De taken van de Koninklijke Marechaussee bevinden zich precies op het 
raakvlak tussen politie en krijgsmacht. De spanning in deze discussies is dan ook het 
duidelijkst merkbaar voor de Koninklijke Marechaussee (Kwaks, 2006; De Weger, 
2002; Van Putten en Van der Zee, 1998). In de praktijk is tegelijkertijd zichtbaar dat de 
Nederlandse Staat, bij een toenemende onveiligheid in de wereld, herhaaldelijk voor 
incidentele en structurele inzet een beroep doet op de Koninklijke Marechaussee 
en lijkt van deze discussie op geen enkele manier sprake. Zo heeft de Nederlandse 
overheid in 2015 besloten tot uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee ten aanzien 
van bewakings- en beveiligingstaken van objecten en locaties met een hoogrisico 
profiel (onder andere ministeries en maatschappelijke instellingen), naar aanleiding van 
aanslagen in onder meer Parijs (Kamerbrief versterking veiligheidsketen, Ministerie van 
Justitie, februari 2015).

Organisatie-inrichting
De Koninklijke Marechaussee telt ruim 6500 personeelsleden (formatieplaatsen), waar- 
van zeker 6000 militairen. De andere personeelsleden, ongeveer 500, hebben de status 
burger. De Koninklijke Marechaussee kent een eenhoofdige leiding door de Comman-
dant Koninklijke Marechaussee in de rang van luitenant-generaal. De Commandant 
Koninklijke Marechaussee heeft beschikking over een staf.
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Vlak na het begin van dit onderzoek is de Koninklijke Marechaussee gestart met het 
nadenken over veranderen van haar organisatie-inrichting naar aanleiding van de reeds 
beschreven introductie van het informatiegestuurd optreden. Als gevolg van deze 
verandering, is de organisatie-inrichting inmiddels gewijzigd en kent zij dus niet meer 
dezelfde inrichting als tijdens de start van het onderzoek.
Op het moment dat dit onderzoek van start ging, bestond de inmiddels oude in-
richting van de organisatie in districten nog (gebiedsgebonden). Op dat moment 
kende de organisatie een indeling in een vijftal districten, waar meerdere brigades 
onderdeel van uitmaakten. Elk district kende een eigen bewakingsgebied en werd 
aangestuurd door een districtscommandant (in de rang van kolonel of brigade 
generaal). Inmiddels is, zoals zojuist beschreven, de districtsindeling komen te vervallen 
en is een Landelijk Tactisch Commando ontstaan. In dit onderzoek zijn een aantal kolonels 
en generaals (waarvan een aantal voormalig districtscommandanten zijn geweest) 
als strategisch leidinggevenden gecategoriseerd. De brigades, welke inmiddels 
worden aangestuurd vanuit het Landelijk Tactisch Commando, staan onder leiding van 
brigadecommandanten (in de rang van majoor of overste) welke in dit onderzoek zijn 
gecategoriseerd als het middenkader (tactisch leidinggevenden) van de organisatie. 
Een brigade bestaat op haar beurt uit teams welke worden aangestuurd door 
teamleiders, in dit onderzoek gecategoriseerd als operationeel leidinggevenden. 
Daarnaast kent de Koninklijke Marechaussee een eigen Opleidings-, Trainings- en 
Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar). Dit opleidingsinstituut geldt 
als één van de oudste opleidingsinstituten voor politieonderwijs in Nederland. Het 
OTCKMar houdt zich bezig met de professionele en persoonlijke ontwikkeling van al 
het personeel van de Koninklijke Marechaussee en wordt door de organisatie zelf ook 
wel omschreven als ‘bakermat’ van de organisatie.

Gezien dit onderzoek niet het organogram van de organisatie als uitgangspunt heeft 
genomen, maar de taakvelden van de organisatie en daarbinnen een categorisering 
heeft aangebracht in niveaus – respectievelijk het operationele, tactische en strategische 
niveau – hebben de wijzigingen in de organisatie-inrichting en de verandering van 
aansturing geen invloed op voorliggend onderzoek gehad. Bovendien was ten tijde van 
het afnemen van interviews (2012-2013) de verandering niet tot nauwelijks merkbaar in 
gang gezet, zeker niet op het tactische en operationele organisatieniveau.

3.6 Aandacht voor leiderschap en zingeving
In de voorgaande paragrafen heb ik een beeld geschetst van de Koninklijke Marechaussee 
als organisatie. Ik heb stilgestaan bij de organisatietaken, de organisatiecultuur, haar 
historische wortels, de organisatieontwikkelingen, welke zich in de ruim 200-jarige 
geschiedenis van de organisatie hebben voltrokken, en ik heb ook kort stilgestaan bij de 
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organisatie-inrichting met als doel de lezer een beeld te geven van de organisatie waarin 
dit onderzoek is verricht. Maar wat maakt deze organisatie nu tot een interessante casus 
om (juist) hier een onderzoek naar leiderschap en zingeving te verrichten? Dat is de 
centrale vraag in deze paragraaf die ik wil beantwoorden door de lezer mee te nemen 
in de visie op leidinggeven binnen Defensie en binnen de Koninklijke Marechaussee in 
het bijzonder. Binnen Defensie wordt leiderschap gezien als ‘core business’ (Van Gils, 
2011; Dalenberg en Vogelaar, 2012; Dalenberg, Folkerts en Bijlsma, 2014) en daarmee 
als één van de belangrijkste succesfactoren binnen de organisatie. Het is deze visie op 
leidinggeven waarin zingeving wordt benoemd. In deze paragraaf neem ik die visie 
daarom nader onder de loep en heb ik daarbij bijzondere aandacht voor hoe het thema 
zingeving binnen die visie is opgenomen.

Visie op leidinggeven Defensie
De Koninklijke Marechaussee is onderdeel van de krijgsmacht. De visie op leidinggeven 
binnen Defensie ligt dan ook aan de basis van de visie op leiderschap binnen de 
Koninklijke Marechaussee. 

In 2007 verscheen de eerste versie van de Visie op leidinggeven Defensie (2007); een 
visie die vooral gebaseerd is op theorieën van situationeel- en inspirerend leiderschap. 
Deze visie omschrijft leidinggeven als “het bewust richting geven aan het gedrag en het 
inspireren van anderen om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken.” De visie benoemt 
dat leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van operationele taken, 
maar benoemt ook duidelijk de verantwoordelijkheid van leidinggevenden voor de aan 
hem of haar toegewezen mensen en middelen. Aan de visie is de Gedragscode Defensie 
gekoppeld, deze code gaat in op de verantwoordelijkheid van leidinggevenden. De 
visie benoemt eveneens een aantal kernwaarden die richting geven aan leiderschap 
binnen Defensie, zoals eerlijk en duidelijk, moedig, empathie en verbinding, dienstbaar, 
bezieling en authentiek. De visie op leidinggeven is tot stand gekomen nadat een 
onderzoek van een onafhankelijke commissie (de Commissie Staal, 2006) uitwees dat er 
binnen Defensie meer aandacht nodig was voor sociaal leiderschap, met als doel een 
impuls te geven aan het tot stand brengen van een cultuur waarin meer en bewuster oog 
is voor integriteit.31 Zie voor een weergave van de Visie op Leidinggeven Defensie 2007 
en de bijbehorende gedragscode, bijlage 2 van dit boek. 

31 Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van de commissie 
Staal is in 2007 de Visie op Leidinggeven Defensie opgesteld. In 2006 is door de staatssecretaris 
van Defensie aan de commissie Staal de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
integriteitsonderzoek binnen de gehele krijgsmacht. Aanleiding daartoe was een aantal incidenten 
ten opzichte van vrouwelijke medewerkers op een marineschip. Het onderzoek richtte zich op de 
kenmerken en achtergronden van de incidenten met de vrouwelijke medewerkers, op ongewenst 
gedrag binnen de gehele krijgsmacht en onderzoek naar het integriteitssysteem binnen de 
krijgsmacht. In dit onderzoek werd door de commissie het volgende geconcludeerd: “Door de aard 
van het werk, de leef- en werkomstandigheden, de historie en de mannencultuur, is Defensie geen 
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Leiderschap wordt in de visie direct gekoppeld aan het dragen van verantwoordelijkheid 
voor andere mensen. De bijzondere context van de werkzaamheden binnen Defensie 
ligt aan dit uitgangspunt ten grondslag. Eenheden worden snel en wereldwijd ingezet 
en treden op onder moeilijke omstandigheden. Er wordt leiding gegeven aan mensen 
die vaak voor lange tijd van huis zijn, in een ver land met een onbekende cultuur waar 
zij risicovolle missies uitvoeren onder primitieve omstandigheden. In het uiterste 
geval is het nodig dat leidinggevenden beslissingen nemen over leven en dood, 
beslissingen die vaak onder (tijds)druk worden genomen en in situaties die gepaard 
gaan met grote risico’s, onzekerheid en spanningen voor alle betrokkenen. Vaak hebben 
leidinggevenden binnen Defensie ook te maken met een hoog percentage jonge en 
onervaren medewerkers. Het bijzondere karakter van deze werkzaamheden binnen de 
krijgsmacht vraagt om bijzondere aandacht en begeleiding richting medewerkers vanuit 
leidinggevenden.

In 201332 heeft een actualisering plaatsgevonden van de visie op leidinggeven Defensie 
(Dalenberg, Folkerts en Bijlsma, 2014). De Koninklijke Marechaussee heeft bijgedragen 
aan het proces van actualisering van deze visie, mede door de toevoeging van het 
begrip dienstbaarheid in relatie tot leiderschap. Met de actualisering van de visie 
wordt het ‘leiderschapskompas’ geïntroduceerd. In dit kompas staan de woorden ‘zijn, 
doen en leren’ centraal. De eerste dimensie binnen het kompas, ‘zijn’ legt de nadruk 
op het reflecteren van leidinggevenden op vragen als: wie ben je als leider? En welke 
karaktereigenschappen vormen de basis voor goed leidinggeven? Een dienende 
houding, integriteit en eerlijkheid, moedig zijn en een verantwoordelijke houding 
vormen in de herijkte visie de uitgangspunten voor leiderschap binnen de dimensie ‘zijn.’ 

geen zachtzinnige organisatie. Dat mag zo zijn, evenals de vergelijkbaarheid met andere 
geüniformeerde organisaties. Toch is de mate van ongewenst gedrag bij Defensie te hoog. 
Defensie moet ongewenst gedrag terugbrengen tot op een zelfde niveau als elke andere 
moderne overheidsorganisatie.” (Uit: Rapport Ongewenst Gedrag binnen de Krijgsmacht, 
Commissie Staal, september 2006). Leidinggevenden binnen Defensie zouden volgens het 
rapport onvoldoende zijn toegerust om ongewenst gedrag te herkennen en daar iets aan te 
doen. Bij klachten over integriteitszaken werd te weinig gekeken naar de menselijke en sociale 
kant en te veel naar de procedurele kant. De commissie stelt in 2006 een gebrek aan empathie en 
sociaal leiderschap vast en stelt dat leidinggevenden onvoldoende zijn voorbereid op de sociale 
kant van het leidinggeven. Naast leiderschap noemt de commissie Staal ook de aard van het 
werk en werkomstandigheden, personele samenstelling en personeelsbeleid, en structuren en 
systemen als verklarende factoren voor de slechte integriteitszorg. De commissie deed destijds 
de aanbeveling om de verantwoordelijkheid en zorg voor integriteit primair in de lijn te beleggen 
bij leidinggevenden op alle niveaus. Naar aanleiding van dit rapport komt bij de gehele Defensie 
organisatie meer aandacht voor (sociaal) leiderschap.
32 Sinds 2013 is alle expertise op het gebied van leiderschap binnen de verschillende 
krijgsmachtonderdelen gebundeld in één Expertise Centrum Leiderschap Defensie, welke is 
ondergebracht bij de Nederlandse Defensie Academie. Met het integreren van de beschikbare 
expertise is ook een actualisering van de visie op leidinggeven Defensie gestart. 
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De tweede dimensie ‘doen’ omschrijft de verschillende rollen van een leidinggevende; 
zoals de rol van leider, coach, manager en vakman. 
De derde dimensie in de herijkte visie ‘leren’ laat zien dat leiderschap een continu 
leerproces betekent. Reflectie en dialoog worden onder deze dimensie genoemd als 
basis voor zelfkennis en ontwikkeling. 
Het leiderschapskompas visualiseert naast deze verschillende dimensies ook de context 
van leiderschap: het gaat erom dat leidinggevenden oog hebben voor zichzelf, voor de 
ander (medewerkers) en voor de context waarin het team of de eenheid zich bevindt en 
deze verschillende lagen van leiderschap ook met elkaar weet te verbinden. In bijlage 3 
is een weergave en omschrijving van het leiderschapskompas terug te vinden. De Visie 
op leidinggeven Defensie geeft richting aan hoe het thema leiderschap wordt ingebed 
binnen de verschillende onderdelen van Defensie, zo ook hoe aandacht voor leiderschap 
in het organisatiebeleid en in het opleidingsbeleid van de Koninklijke Marechaussee 
wordt vormgegeven.

Aandacht voor leiderschap en zingeving binnen de Koninklijke 
Marechaussee
Waar in de andere onderdelen van de krijgsmacht in 2006 een onderzoek werd verricht 
naar cultuur en integriteit door de commissie Staal, werd het onderzoek ‘Cultuur en 
Integriteit’ door de commissie Staal al in 2004 in opdracht van de minister van Defensie 
binnen de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd. Interne onvrede als gevolg van een 
sterke groei van de organisatie vormde aanleiding voor de start van het onderzoek, 
waarin onderwerpen, die van invloed zijn op de organisatiecultuur en integriteit,33 de 
centrale aandacht hadden. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende aspecten en factoren door 
de commissie onderzocht; de werksituatie en werkbeleving, positionering en identiteit, 
leidinggeven en samenwerken, medezeggenschap en vakorganisatie, personeelsbeleid, 
personeelszorg en personeelsbeheer. De aanbevelingen die voortkwamen uit het 
onderzoek pleitten niet zozeer voor een structuurinterventie als wel voor een kwaliteits-
interventie: “deze zal kunnen leiden tot een verbetering van de opbrengst van de organi- 
satie en tot meer werkplezier.” Zo komen in het onderzoek van de commissie Staal een 
aantal aandachtspunten naar voren die een relatie hebben met de thema’s  leiderschap 
en zingeving (Rapport van de Commissie Onderzoek Cultuur en Integriteit (Staal), 
Koninklijke Marechaussee, 2005).

33 Het onderzoek had tot doel om mogelijkheden tot en aanknopingspunten te vinden voor de 
bevordering van integriteit bij de Koninklijke Marechaussee. Het betrof een kwalitatief onderzoek 
(gestructureerde groepsinterviews, open individuele interviews, in totaal ongeveer 60 interviews). 
Uit het onderzoek van de commissie Staal is gebleken dat de Koninklijke Marechaussee zich, wat 
betreft integriteitschendingen in enge zin, niet onderscheidt van vergelijkbare andere organisaties. 
De organisatorische voorzieningen om integer gedrag te bevorderen, worden in het rapport als 
goed beoordeeld. De factoren management en personeelszorg zijn volgens de commissie Staal 
een veel groter probleem dan de integriteitsschendingen (ongewenst gedrag) op de werkvloer.



DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 125

De commissie Staal concludeerde in 2004 dat het P&O management en de bedrijfsvoering 
binnen de Koninklijke Marechaussee waren verouderd. In de organisatie werd door 
de commissie een laag ervaren werkdruk geconstateerd; op operationeel niveau was 
er behoefte aan meer en flexibel werk. Het werkklimaat omschrijft de commissie als 
“dubbelzinnig”. Enerzijds is er sprake van een joviale, vriendschappelijke sfeer en 
kameraadschap waarbij de afstand tussen direct leidinggevenden en ondergeschikten 
klein is. Anderzijds is er in 2004 het beeld dat leidinggevenden ondergeschikten in de 
steek laten als het gaat om beoordelingen, bevorderingen en coaching. De commissie 
concludeert dat de leiding een invloedrijke factor is in de cultuur en het werkklimaat, 
maar beschrijft deze als onvoldoende, mede veroorzaakt door een niet eenduidige visie 
op leiderschap en leidinggevenden welke onvoldoende gekwalificeerd zijn voor het 
leidinggeven.34

De aanbevelingen voor verbeteringen van het P&O management en voor bedrijfs-
voering vanuit de commissie Staal zijn destijds verankerd in het beleidsplan Koninklijke 
Marechaussee 2010 (dat in 2005 tot stand kwam). In dit beleidsplan krijgt de stijl van 
leidinggeven als factor, die de gewenste bestuurlijke ontwikkelingen moet onder- 
steunen, een duidelijke plek. Naar aanleiding van de bevindingen wordt er meer ver- 
binding binnen de organisatie zelf tot stand gebracht; districten worden mede 
verantwoordelijk gemaakt voor het strategische beleid, onder andere door de invoering 
van portefeuillehouderschap en betrokkenheid in het managementteam van de Mare-
chaussee. Ook brigades (het middenkader van de organisatie) worden intensief betrokken 
bij vorming en uitvoering van beleid binnen het district. Een andere interventie naar 
aanleiding van het onderzoek door de commissie Staal, vormde het opnieuw werven van 

34  Ten aanzien van het onderwerp leiderschap worden in het onderzoek van de commissie Staal 
(2004) de volgende punten genoemd:

–   Er is geen consistente visie op leiderschap en er ontbreekt een consistente leiderschapsstijl. 
Vaak wordt directief leidinggegeven;

–   De leiding geeft geen uitleg over te nemen of genomen besluiten en doelstellingen, 
communicatie tussen leiding en werkvloer is gebrekkig en medewerkers ervaren geen 
luisterend oor bij de leiding;

–   In het onderzoek komt een beeld naar voren dat leidinggevenden aandacht en capaciteit 
voor sociaal management ontberen;

–  Opleidingen op het gebied van leidinggeven en samenwerken zijn niet van de huidige tijd;
–  Leidinggevenden zitten vaak op posities waarvoor ze onvoldoende gekwalificeerd zijn;
–  Er is gebrek aan geschoold middenkader;
–   Rang, positie en anciënniteit zijn méér bepalend dan competenties. Veel leidinggevenden 

gebruiken macht en status als basis voor hun wijze van leidinggeven;
–   Slecht functionerende leidinggevenden die bijna met functioneel leeftijdsontslag gaan, laat 

men uitdienen op die positie;
–   De leiding bepaalt eigen prioriteiten en stemt deze onvoldoende af op beleid en 

doelstellingen;
–   Er zijn drie leidinggevende culturen die slecht op elkaar aansluiten en een negatief beeld van 

elkaar hebben (KMA-officieren, ‘vak officieren’ uit onderofficiersrangen en onderofficieren).
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leidinggevenden voor het overgrote merendeel van de leidinggevende functies in de 
organisatie aan de hand van een nieuw perspectief op leiderschap binnen de organisatie. 
Deze visie krijgt haar weerslag in een leiderschapsprogramma: Leiderschap met Lef 
(2007). In dit programma worden kernthema’s in het leiderschap benoemd, waaronder 
ondernemend leidinggeven, omgevingsgericht, creatief, innoverend, resultaatgericht, 
bezielend en inspirerend naar medewerkers. Ook oog hebben voor het primaire proces 
“de operatie centraal stellen” en het willen zijn van een lerende organisatie krijgen een 
plek in het beleidsplan en hebben hun weerslag op dit leiderschapsprogramma.

In het boekje ‘Leiderschap met Lef’, dat in 2007 voor alle medewerkers beschikbaar komt, 
wordt de visie op leiderschap binnen de Koninklijke Marechaussee beschreven aan de 
hand van interviews met medewerkers, waardoor de visie direct wordt vertaald naar de 
praktijk. In het boekje wordt (aan de hand van een metafoor) een vergelijking gemaakt 
tussen de oude manier van leidinggeven en de gewenste manier; een “kudde buffels”, 
als symbool voor het oude en niet gewenste leiderschap, en een “vlucht ganzen”, als 
symbool voor het soort leiderschap waar de Koninklijke Marechaussee op aanstuurt, 
ook wel aangeduid als ‘modern’ leiderschap. Een kudde buffels wordt gekenmerkt door 
het zijn van loyaal en afhankelijk van de leider, precies doen wat er gezegd en gevraagd 
wordt en niet zelfstandig in beweging komen. Een vlucht ganzen daarentegen staat voor 
eigen verantwoordelijkheid van iedere deelnemer en weten waar het geheel naartoe 
werkt, waarin leiderschap makkelijker wordt aanvaard en iedere deelnemer wanneer dat 
nodig is de leiding op zich neemt. Leiderschap met Lef schetst een leiderschapsprofiel 
en beschrijft dat leiderschap met name dienend wordt vormgegeven. Op de volgende 
pagina heb ik ter illustratie het leiderschapsprofiel, zoals beschreven in Leiderschap met 
Lef, opgenomen. 

Eind 2008, begin 2009 is wederom door een onafhankelijke commissie onderzoek ver- 
richt binnen de Koninklijke Marechaussee. De commissie Vliegenthart doet dan 
onderzoek naar de realisatie van het beleidsplan Koninklijke Marechaussee 2010. De 
commissie concludeert in het rapport ‘Doorpakken richting 2010’ (2009) dat veel van de 
in het beleidsplan voorgenomen doelstellingen en activiteiten zijn gerealiseerd, maar 
constateert ook dat een aantal doelstellingen niet gerealiseerd is. 
Zo constateert de commissie dat in het beleidsplan veel maatregelen worden benoemd, 
maar er geen expliciete aandacht wordt besteed aan de tevredenheid van medewerkers, 
terwijl de ontevredenheid juist aanleiding heeft gevormd voor het tot stand komen 
van het beleidsplan. De maatregelen in het beleidsplan zijn strikt zakelijk en de harde 
maatregelen zijn volgens de commissie met meer voortvarendheid gerealiseerd dan de 
meer ‘zachte’ maatregelen. Het is de commissie Vliegenthart die het thema zingeving 
adresseert. De commissie bemerkt dat de gewenste cultuurverandering vooral vanuit 
leiderschap is benaderd en minder van onderop, en doet de volgende aanbeveling; 
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Leiderschapsprofiel in Leiderschap met Lef (2007):
–  De leidinggevende binnen de Koninklijke Marechaussee staat midden tussen de verschillende 

partijen en geeft inhoud aan de politiële en militaire behoeften uit zijn/haar omgeving;
–  De leidinggevende is constant zoekende naar de juiste balans tussen zijn/haar opdrachtgevers,  

de klanten en de medewerkers;
–  Daarbij inspireert hij/zij deze medewerkers en geeft hij/zij vanuit zijn/haar gedrevenheid ruimte om, 

met respect aan hun eigen verantwoordelijkheid, invulling te geven aan het te bereiken doel;
–  Leiderschap bij de Koninklijke Marechaussee creëert een organisatie waarin mensen graag willen 

werken en waarvan ze ook deel willen uitmaken;
–   Leiderschap zorgt voor een omgeving waarin mensen zelf iets willen in plaats van dat ze het 

moeten. Het is voor leidinggevenden binnen de Koninklijke Marechaussee een opdracht om een 
dergelijke omgeving te creëren;

–   Er wordt betekenis gegeven aan de mens in het werk, niet alleen de taak en de functie;
–   De leidinggevende zorgt voor een omgeving waarvan medewerkers zich een onderdeel voelen, 

waarin de leidinggevende randvoorwaarden creëert voor een plezierig klimaat en de medewerker 
zijn bijdrage aan de nationale en internationale veiligheid levert.

Kernwaarden:
Straalt passie uit, inspireert en blijft zichzelf: medewerkers en belanghebbenden worden getroffen 
door de bezieling die van leiderschap uitgaat. Het is duidelijk dat zij er zelf in geloven en altijd 
zoeken naar de mogelijkheden om deze passie te delen met anderen. Door deze drive worden 
anderen ook geïnspireerd en zijn zij bereid zich voor de Koninklijke Marechaussee in te zetten.  
Bij al deze zaken blijft hij/zij gewoon.
Geeft richting aan: in staat zijn duidelijk te maken aan medewerkers wat er anders en beter moet. 
Wat fout is wordt ook als zodanig benoemd. Heldere visie hebben, kunnen uitdragen en een 
duidelijke verandervisie hebben.
Toont durf: durven risico’s te nemen ook als het hun eigenbelang niet dient. Durven zich daarbij 
kwetsbaar op te stellen en te willen leren van door henzelf gemaakte fouten. Lef, bezieling en 
ondernemingszin zijn sleutelwoorden voor succes.
Zoekt verbinding met anderen: zij staan open voor anderen, zijn respectvol en geven waardering. 
Hebben oprechte interesse in de ander en hebben veel oog en inzet voor de ontwikkeling van de 
medewerkers. Ze vervullen door coaching daar zelf een actieve rol in. Zij kunnen zich bewegen in
hun netwerk met hun belanghebbenden.
Gaat voor in het werk en de beweging: geven het goede voorbeeld in al hun handelen. In 
veranderingsprocessen gaan zij voorop. Zij tonen daarin de nodige flexibiliteit in denken en doen. 
Zij bezitten alle benodigde vakkennis. Ten aanzien van de te behalen doelen zijn zij transparant en 
duidelijk. Er wordt gestuurd op resultaat.
Geeft vertrouwen en creëert veilige werkomgeving en durft los te laten: waar langdurig vertrouwen 
is ontstaat betrouwbaarheid. Beloften nakomen versterkt vertrouwen. Vertrouwen binnen de 
Koninklijke Marechaussee wordt een werkwoord wanneer leidinggevenden duidelijk laten merken 
dat medewerkers de moeite waard zijn, en potentieel hebben en wel zo duidelijk dat ze het zelf
gaan zien. Het grote woord integriteit mag hier niet ontbreken. Leiders bij de Koninklijke 
Marechaussee zijn in alles integer. Eigen gemaakte fouten worden in alles onomwonden 
toegegeven en fouten maken mag binnen de gestelde grenzen. Het gaat erom anderen tot 
dienst te willen zijn, coachend ruimte te geven en aan te moedigen, zodat er een voedings-
bodem ontstaat voor persoonlijke groei. De benodigde dienstbaarheid zal dus uit de leider zelf 
moeten komen (persoonlijk leiderschap).

Ter illustratie, het leiderschapsprofiel uit het programma Leiderschap met Lef van de Koninklijke Marechaussee (2007).
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“De commissie beveelt aan om in aanvulling op de maatregelen die voortvloeien uit 
het Beleidsplan KMar 2010 en het rapport “Cultuur en Integriteit” extra aandacht te 
besteden aan werkdruk en werkbeleving/zingeving van de medewerkers.” 
De commissie Vliegenthart stelt in haar onderzoek dat er op het gebied van het 
ontwikkelen van de gewenste stijl van leiderschap veel is gebeurd. De commissie noemt 
onder meer de portefeuille leiderschap, de visie op leiderschap die tot stand is gekomen 
met de werkvloer en de ontwikkelde opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden. Het 
onderzoek van de commissie toont echter ook dat een aantal onderwerpen op het 
gebied van leiderschap nog om aandacht vraagt: “In de eerste plaats heeft de com-
missie gemerkt dat – ondanks het feit dat 2008 was uitgeroepen tot ‘het jaar van 
de teamleider’ – aan deze cruciale groep leidinggevenden nog relatief weinig aandacht 
is besteed. In datzelfde verband werd ook verschillende keren opgemerkt dat weliswaar 
de brigadecommandanten goed zijn opgeleid en begeleid op het gebied van de 
nieuwe leiderschapsstijl, maar hun collega’s op staffuncties binnen de brigade (nog) 
niet, wat tot fricties leidt.” De commissie doet hier een beroep het voortzetten van 
de implementatie van de nieuwe leiderschapsstijl waarbij de verschillende soorten 
leidinggevenden in de organisatie bereikt moeten worden. Zingeving benoemt de 
commissie expliciet in de aanbeveling: “Besteed bij het (verder) implementeren van de 
nieuwe leiderschapsstijl bij de Koninklijke Marechaussee extra aandacht aan verbindend 
leiderschap, waaronder zingeving, en aan daadkracht en besluitvaardigheid” en “Verder 
dient, vanuit het verbindend leiderschap aandacht te worden besteed aan een betere 
communicatie over het (maatschappelijke) nut van de werkzaamheden en van de 
resultaten en effecten daarvan”. Zingeving wordt in deze documentatie dus benoemd 
als thema in de organisatie dat aandacht behoeft en wordt in relatie gebracht met 
leiderschap(sontwikkeling) in de organisatie.

 
In de jaren na dit evaluatieonderzoek blijft de Koninklijke Marechaussee actief bezig 
met de thema’s leiderschap en zingeving. Zo worden modules situationeel leiderschap, 
Dienend-Leiderschap en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling verankerd in opleidin- 
gen voor zowel onderofficieren als officieren. Ook komen opleidingen (Dienend-
Leiderschap) beschikbaar voor het strategisch niveau, het middenkader en teamleiders. 
En ontstaan er ook initiatieven vanaf de werkvloer zelf, zoals teamleiders welke zich 
verenigen in het Platform Dienend-Leiderschap Koninklijke Marechaussee, met als 
doel andere jonge teamleiders te inspireren op het thema leiderschap. Daarnaast 
zijn binnen verschillende organieke eenheden en/of afdelingen, trajecten rondom het 
thema leiderschap en zingeving gestart, zonder dat daar topdown expliciet sturing aan 
wordt gegeven. Voorbeelden daarvan zijn de implementatietrajecten van Hostmanship 
(Gunnarsson, 2011), waardenmanagement, Authentiek Leiderschap en Dienend-
Leiderschap. Op deze initiatieven ga ik nader in binnen de hoofdstukken 5 en 6 van dit 
boek, waarin ik de empirische bevindingen van dit onderzoek uitgebreid beschrijf.



DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 129

In deze paragraaf heb ik laten zien dat de Visie op leidinggeven Defensie een over-
koepelende visie is waarmee aan het denken over leiderschap binnen Defensie richting 
wordt gegeven. Het nemen van verantwoordelijkheid voor mensen, aandacht voor 
houding en attitude (de dimensie zijn), handvatten voor praktische uitvoering en het 
stimuleren van een continu leerproces (door aandacht voor (zelf)reflectie (op zinvragen)), 
dialoog en zelfontwikkeling, staan in deze visie centraal. Ik heb in deze paragraaf 
eveneens laten zien dat de Koninklijke Marechaussee binnen deze Defensiekaders op 
eigen wijze vorm geeft aan leiderschap binnen de Koninklijke Marechaussee en daarin 
met name inspiratie haalt uit leiderschapsstijlen als Dienend-Leiderschap en Authentiek 
leiderschap, welke zoals ik in het theoretisch kader al schetste, veel aandacht hebben 
voor leiderschapsontwikkeling aan de hand van zinvragen. Diverse onderzoeken in 
de organisatie, verricht door onafhankelijke commissies, adresseren aandacht voor 
het thema zingeving. Zingeving wordt in de verschillende onderzoeken in verband 
gebracht met leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Het belang van verschillende 
leidinggevende lagen in de organisatie ten einde zingeving in de organisatie meer vorm 
te geven wordt daarin erkend (en ook wel omschreven als het vermogen tot verbindend 
leiderschap). Het begrip zingeving lijkt in deze onderzoeken samen te hangen met 
kwantitatieve aspecten, zoals werkdruk (te laag, te eentonig en saai werk), werkklimaat 
(sfeer en cultuur in de organisatie), maar wordt ook geassocieerd met begrippen als nut, 
resultaten en effecten (van werkzaamheden). Aan de beleidskant en in het ontwikkelen 
en opleiden van haar leidinggevenden heeft de organisatie een behoorlijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Maar tegelijkertijd ontbreekt het aan een nadere (kwalitatieve) duiding 
van het thema zingeving en haar verband met leiderschap. De Koninklijke Marechaussee 
is te kenmerken als een organisatie waarin aandacht voor leiderschap en zingeving 
(in verbinding met leiderschap) aanwezig is; aandacht welke zich bovendien in de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Maar ik constateer dat ook in deze organisatie een 
gebrek bestaat aan een verdiepend inzicht over wat zingeving is in de context van werk 
en organisatie, en hoe het thema zingeving is verbonden met leiderschap. Dat maakt 
de Koninklijke Marechaussee voor dit onderzoek tot een interessante onderzoekscasus; 
een weloverwogen object dat zich leent voor explorerend onderzoek. 

In dit hoofdstuk heb ik nader aandacht besteed aan de Koninklijke Marechaussee, 
waardoor er een beter beeld is ontstaan van de organisatie waarbinnen dit onderzoek 
heeft plaatsgevonden. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik hoe het onderzoek is 
uitgevoerd door de toegepaste onderzoeksmethoden toe te lichten.



4. Onderzoeksmethoden 
“Een onderzoeker kan niet slechts verhalen van participanten 

optekenen en ze vervolgens aan de lezer voorleggen. Een onderzoeker 
moet iets doen met die verhalen. Een onderzoeker zal gegevens met 

elkaar vergelijken en combineren. Beschrijvingen geven, naar patronen 
en verbanden zoeken en deze interpreteren om uiteindelijk de 

onderzoeksvragen te beantwoorden.”

(Boeije, 2008; p.12)
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4.1 Inleiding
In het inleidende hoofdstuk heb ik de doelstelling, de exploratieve vraagstelling en de 

onderzoekscasus van dit onderzoek beschreven; dat geeft richting aan de aard van de 

data die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling. In deze 

studie staat het relatief brede concept zingeving centraal. Zingeving is een veelzijdig 

begrip en is eerder een proces dan een statisch en objectief waarneembaar fenomeen. 

Zingeving is bovendien een concept van aandacht binnen verschillende wetenschappelijke 

disciplines, waardoor het verschijnsel vanuit verschillende perspectieven kan worden 

bekeken, en er ook een veelheid aan definities beschikbaar is. In deze studie wordt het 

concept zingeving bestudeerd in een specifieke context, namelijk in de context van een 

seculiere organisatie en leiderschap. De ambitie in dit onderzoek, het in beeld brengen 

wat zingeving is in de context van organisaties en hoe daaraan door leiderschap een 

bijdrage kan worden geleverd en mijn keuze om de empirie daarin centraal te stellen, 

impliceren een kwalitatieve onderzoeksbenadering. In dit hoofdstuk neem ik de lezer mee 

in de in deze studie toegepaste onderzoeksmethoden. En licht ik eveneens het gekozen 

onderzoeksdesign, het onderzoeksproces, de wijze van dataverzameling en data-analyse, 

welke ten grondslag liggen aan de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd, nader 

toe. Bij het beschrijven van het onderzoeksproces zal ik ook reflecteren op de kwaliteit 

van het onderzoek.

4.2 Kwalitatief onderzoek
In kwalitatief onderzoek staat doorgaans de betekeniswereld van respondenten en het 

optekenen en het in beeld brengen van hun verhalen en betekenissen centraal om zo 

een deel van de werkelijkheid te kunnen beschrijven en exploreren. Veel kwalitatieve 

onderzoeksmethoden passen in het hermeneutisch-interpretatieve paradigma (Boeije, 

2008; p. 18). De hermeneutische-interpretatieve benadering in onderzoek is ontstaan 

als tegenhanger van de empirisch-analytische opvatting. In een empirisch-analytische 

opvatting van de werkelijkheid wordt die werkelijkheid als objectief kenbaar, systematisch 

georganiseerd, verifieerbaar en voorspelbaar gezien. Deze opvatting vindt haar oorsprong 

in een positivistische wetenschapsopvatting en heeft de voorkeur voor kwantitatieve 

onderzoeksmethoden. De hermeneutische-interpretatieve benadering daarentegen, 

waarin kwalitatief onderzoek is geworteld, biedt echter veel meer erkenning voor de sub-

jectieve beleving van de werkelijkheid en het willen begrijpen van die beleving vanuit 

degene die de werkelijkheid ondergaat. Schleiermacher heeft een eerste aanzet gegeven 

tot een algemene hermeneutiek, de verstehende methode (de leer van het interpreteren). 

Max Weber introduceerde de verstehende methode binnen de sociologie en is grond-

legger van de verstehende sociologie (Leezenberg en De Vries, 2003; p. 145-148). Het 

hermeneutisch- interpretatieve paradigma heeft haar wortels in de fenomenologie en het 

symbolisch interactionisme (Boeije, 2008; p. 20 en Evers, 2013; p. 7). De fenomenologie 
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is ontstaan in de eerste helft van de twintigste eeuw en is een filosofische stroming die 

zich tegen de filosofie van Kant keert. Husserl is de grondlegger van de fenomenologie 

en beoogde met deze opvatting geen feitenwetenschap, maar wezenswetenschap. In de 

fenomenologie is men niet op zoek naar feiten en oorzaken – ‘de’ werkelijkheid bestaat 

niet – maar naar de beleving en interpretatie van die werkelijkheid door mensen. Het 

symbolisch interactionisme gaat er, net als de fenomenologie, vanuit dat menselijke 

ervaring betekenis krijgt door de interpretatie daarvan. Binnen deze stroming wordt 

echter het belang van interactie met anderen, in het construeren en interpreteren van de 

werkelijkheid, onderstreept (Evers, 2013; p. 9).

Kort geformuleerd probeert kwalitatief onderzoek zicht op en inzicht te krijgen in de 

betekenissen die respondenten aan hun omgeving en aan verschijnselen toekennen (Evers, 

2013; p. 3-12). “In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te 
maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving 
en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt 
die het mogelijk maken om het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte 
mensen te leren kennen met het doel om te beschrijven en waar mogelijk te verklaren” 
(Boeije, 2008). Kwalitatief onderzoek richt zich dus op het achterhalen van interpretaties 

die mensen geven aan situaties, gebeurtenissen of fenomenen en hoe die interpretatie 

vervolgens hun blik op de wereld bepaalt. Kwalitatief onderzoek kan ons dus helpen 

om bepaalde verschijnselen, die zich voor doen bij mensen, groepen of organisaties, te 

verklaren en te exploreren (Boeije, 2008; p. 20; Swanborn, 2008; p. 11). Dat is ook wat ik in 

deze studie beoog te doen. Verschillende definities van kwalitatief onderzoek geven een 

beeld van wat zo specifiek is in kwalitatief onderzoek. Zo adresseren Denzin en Lincoln 

(2011) in hun definitie van kwalitatief onderzoek het belang dat kwalitatief onderzoek 

hecht aan het in beeld brengen van de leefwereld van mensen: “Qualitative research 

is a situated activity that locates the observer in the world. Qualitative research consists 
of a set of interpretative, material practices that make the world visible. These practices 
transform the world into a series of representations, including field notes, interviews, 
conversations, photographs, recordings and memos to the self. At this level qualitative 
research involves an interpretative, naturalistic approach to the world. This means that 
qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, 
or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them.” In de definitie 

van Creswell (2003) zien we dat naast het belang van bestudering van het verschijnsel in 

de natuurlijke setting, ook een holistische benadering van dat verschijnsel van belang is in 

kwalitatief onderzoek: “Qualitative research is an inquiry process of understanding based 
on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. 
The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views 
of informants and conducts the study in a natural setting.” Als onderzoeker onderzoek je 

het verschijnsel dus in haar natuurlijke context en niet in een laboratoriumomgeving en 

bekijk je niet alleen het verschijnsel, maar betrek je ook de context van het verschijnsel 
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in het onderzoek. Het doel van de onderzoeker is daarmee om zicht te krijgen op de 

‘binnenwereld’ van de respondenten (Evers, 2013; p. 3-12). Dat wordt ook wel het inner 
perspective of emic perspective genoemd. Een ander karakteristiek aspect van kwalitatief 

onderzoek is dat je als onderzoeker zelf het belangrijkste instrument bent om data te 

verzamelen vanuit het emic perspective (Boeije, 2008; p. 32). Daarvoor treedt je als 

onderzoeker in contact met mensen en maak je tijdelijk dan wel wat langduriger deel uit 

van de alledaagse leefwereld van respondenten. Daarbij maak je als onderzoeker gebruik 

van verschillende onderzoeksmethoden. En streef je ernaar de gewone alledaagse situatie 

intact te laten en geen klinische setting te construeren, zoals in laboratoriumonderzoek 

(Baarda, De Goede en Teunissen, 2009). Dat maakt het overigens niet makkelijk om een 

fenomeen te onderzoeken. Het verschijnsel kun je namelijk niet stilzetten en vanuit een 

statisch perspectief onderzoeken, maar je zult als onderzoeker moeten meebewegen met 

het verschijnsel.

Een duidelijk onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek ligt, naast de  

toegepaste onderzoeksmethoden, vooral in de weergave van bevindingen en resultaten. 

In kwalitatief onderzoek gaat het niet om de weergave in de vorm van aantallen, percen-

tages en statistische verbanden, maar om de weergave van begrippen, patronen, thema’s 

en perspectieven van de respondenten, waardoor een gedetailleerd en overzichtelijk 

beeld van de werkelijkheid wordt neergezet (Evers, 2013; p. 3-12) zonder daarbij gefi-

xeerd te zijn op het aantonen van statische en causale verbanden en significantie. Hoewel 

een deductieve analyse behulpzaam kan zijn binnen kwalitatief onderzoek – en ik ook 

deductieve analyse heb toegepast in deze studie ten einde het onderzoeksproces te 

kunnen bewaken – wordt binnen kwalitatief onderzoek overwegend een inductieve 

analysemethode gehanteerd, wat zoveel wil zeggen als dat het onderzoek meer geleid 

wordt door empirische gegevens dan door de literatuur (Boeije, 2008). In kwalitatief 

onderzoek zijn drie hoofdvormen of typen onderzoek te onderscheiden; de etnografische 

studie, een case-study en de gefundeerde theoriebenadering (Boeije, 2008; p. 20). In dit 

onderzoek is gekozen voor een case-study als onderzoeksdesign, in de volgende paragraaf 

zal ik daar een nadere toelichting op geven. Maar voordat ik het onderzoeksdesign, 

waarop deze studie is gebaseerd, zal toelichten zal ik eerst reflecteren op het onderwerp 

kwaliteit.

Kwaliteit 
Literatuur over methoden en technieken in kwalitatief onderzoek benadrukt het belang 

van een gestructureerde onderzoeksopzet, te meer omdat er op verschillende punten 

kritiek wordt geuit op studies die op kwalitatieve methoden zijn gebaseerd (Bryman, 

2012; p. 403-407). Die kritiek is gelegen in de opvatting dat kwalitatief onderzoek er in 

onvoldoende mate in zou slagen om objectieve kennis tot stand te brengen. Doel van 

het doen van wetenschappelijk onderzoek is het verkrijgen van zo objectief mogelijke 
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kennis, zodat we erop kunnen vertrouwen dat de verkregen kennis, kennis is waarop 

gebouwd kan worden. Dat betekent dat de wetenschap de voorkeur heeft voor het 

gebruik van onderzoeksmethoden en instrumenten waarmee objectiviteit wordt 

gewaarborgd en willekeurige meetfouten en bias worden voorkomen. Ten aanzien van 

kwalitatief onderzoek doet zich daar direct een uitdaging voor. In kwalitatief onderzoek 

is de onderzoeker zelf het onderzoeksinstrument. De persoonlijke, subjectieve inbreng 

van de onderzoeker – in de vorm van waarneming en interpretatie – dragen bij aan de 

kennis die in het onderzoek wordt geproduceerd. In kwalitatief onderzoek is daarmee niet 

zo zeer de vraag aan de orde of de onderzoeker van invloed is, maar meer de vraag hoe 

die invloed heeft plaatsgevonden. Doorgaans wordt de kwaliteit van wetenschappelijk 

onderzoek beoordeeld aan de hand van de begrippen betrouwbaarheid en validiteit. 

Daar waar in kwantitatief onderzoek vertekening van de onderzoeksresultaten wordt voor-

komen door de rol van de onderzoeker te minimaliseren, is dat in kwalitatief onderzoek 

niet mogelijk, maar ook niet wenselijk. Het beoordelen van de kwaliteit van kwalitatief 

onderzoek vraagt daarmee om een andere opvatting over objectiviteit. De gangbare 

criteria betrouwbaarheid en validiteit krijgen in kwalitatief onderzoek dan ook een andere 

invulling. Er zijn specifieke strategieën en procedures om betrouwbaarheid en validiteit 

binnen kwalitatief onderzoek te waarborgen. Zo gebeurt in kwalitatief onderzoek het 

tegenovergestelde van wat er in kwantitatief onderzoek gebeurt; de invloed van de 

onderzoeker wordt zoveel mogelijk zichtbaar en transparant gemaakt. In deze paragraaf 

neem ik de lezer dan ook mee in hoe binnen kwalitatief onderzoek vorm wordt gegeven 

aan betrouwbaarheid en validiteit en laat ik in dit hoofdstuk specifiek zien hoe ik daar 

vorm aan heb gegeven binnen dit onderzoek.

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid wordt klassiek gedefinieerd als “de mate waarin metingen onafhankelijk 
zijn van toeval” (Baarda, De Goede en Teunissen, 2009), en heeft betrekking op “de 
beïnvloeding van waarnemingen door toevallige of onsystematische fouten” (Boeije, 

2008; p. 145-146). Betrouwbaarheid zegt iets over de deugdelijkheid waarmee het onder-

zoek is uitgevoerd. Naarmate gegevens niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het toeval, 

worden gegevens als meer betrouwbaar beschouwd. Betrouwbaarheid kan worden 

onderscheiden in interne en externe betrouwbaarheid. 

Interne betrouwbaarheid doelt op de mate waarin een onderzoek controleerbaar 

is; in hoeverre kan er sprake zijn van een vertekening van de onderzoeksresultaten 

door invloed van een onderzoeker? Of meerdere onderzoekers indien er meerdere 

onderzoekers bijdragen aan de interpretatie van data? (in voorliggend onderzoek zijn de 

data door 1 onderzoeker gecodeerd en is deze vraag dus niet van toepassing). In kwali-

tatief onderzoek heeft de onderzoeker per definitie invloed op de verkregen data en 

resultaten. Een techniek die bijdraagt aan de verhoging van de interne betrouwbaarheid 

is het toepassen van triangulatie. Externe betrouwbaarheid duidt op de herhaalbaarheid 
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van een onderzoek; is het mogelijk om het onderzoek opnieuw te doen door een andere 

onderzoeker en is het mogelijk om dan tot soortgelijke resultaten te komen?

Betrouwbaarheid van een onderzoek kun je als onderzoeker vergroten door een 

nauwkeurige toepassing van gebruikte onderzoeksmethoden en het toepassen van 

standaardisatie in het verzamelen van data. Het onderzoek wordt daarmee controleerbaar 

en de verschillende stappen die je neemt inzichtelijker. Ook peer-debriefing en een 

goede voorbereiding en reflectie op je positie en rol als onderzoeker dragen bij aan de 

betrouwbaarheid en dus aan de kwaliteit van onderzoek. 

Zoals ik aan het begin van deze alinea al schreef, wordt er vaak kritiek geleverd op studies 

die op kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn gestoeld. Kwalitatief onderzoek zou een 

sterk subjectief karakter hebben, waardoor het onderzoek lastig tot niet herhaalbaar is; er 

wordt in kwalitatief onderzoek gevaren op de vindingrijkheid van de onderzoeker35 zonder 

dat er sprake is van een sterk kader aan methodische regels en standaardprocedures 

(Bryman, 2012; p. 403-407; Boeije, 2008; p. 12). Er zijn geen strakke regels of procedures 

voor datavergaring en data-analyse, terwijl betrouwbaarheid van wetenschappelijk onder- 

zoek wordt afgemeten aan precisie van methoden en dataverzameling met als uitgangs-

punt dat standaardisatie betrouwbaarheid vergroot. Kritiek uit zich ook op de mate van 
transparantie. Voor lezers van het onderzoek is vaak niet duidelijk wat de onderzoeker 

precies heeft gedaan en waarom en hoe de onderzoeker daarmee tot bepaalde 

bevindingen en conclusies is gekomen. Bovendien is veel kwalitatief onderzoek gebaseerd 

op een kleine onderzoekspopulatie, waardoor conclusies niet of lastig generaliseerbaar 
zijn naar een andere populatie dan die in de onderzochte setting. Kwalitatief onderzoek 

wordt daardoor weleens bestempeld als “vaag” (Boeije, 2008; p. 12). Tegelijkertijd ligt in 

deze kritiek ook de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de onderzoeker om de 

kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. In die zin heeft betrouwbaarheid in kwalitatief 

35 De onderzoeker zelf is het belangrijkste instrument voor datavergaring in kwalitatief onderzoek. 
Bevindingen zijn daarmee afhankelijk van de onderzoeker die een relatie onderhoudt met het 
werkveld waarbij een niet-gesystematiseerde of gestructureerde, maar een open werkwijze 
wordt gehanteerd. Wat de onderzoeker ‘ziet’, is niet waardevrij en wordt mede beïnvloed door 
kenmerken van de onderzoeker (zoals karakter, leeftijd en geslacht). Ik realiseer mij terdege 
dat ook ik in dit onderzoek niet waardevrij ben geweest en dat ook mijn achtergrond (hoog 
opleidingsniveau, relatief jong, mijn karakter en het feit dat ik een vrouw ben) van invloed is 
geweest op de manier waarop ik naar de onderzoekscasus en het te bestuderen verschijnsel 
heb gekeken en op hoe de interactie heeft plaatsgevonden met de respondenten. Wat in dit 
proefschrift staat beschreven is dan ook mijn verslag van wat ik heb gezien, vanuit de plek en het 
perspectief dat ik daarbij heb gebruikt. Een andere onderzoeker met een andere achtergrond, 
zou vanuit een ander blikveld dan ook andere dingen kunnen zien en beschrijven dan dat ik heb 
gezien en beschreven. Ik ben mij hiervan bewust. Desondanks is het niet mogelijk om zelf aan te 
geven welk verschil mijn achtergrond (in de volle breedte) heeft gemaakt in het bestuderen en 
onderzoeken van het verschijnsel zingeving in de context van de Koninklijke Marechaussee. Dat 
het verschil heeft gemaakt is evident en ook onvermijdbaar. Het vermijden van die invloed is in 
kwalitatief onderzoek ook niet wenselijk, want de invloed van de onderzoeker is dat wat kwalitatief 
onderzoek, kwalitatief onderzoek maakt en onderscheid van andere typen onderzoek.
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onderzoek ook vooral te maken met transparant zijn. Bijvoorbeeld door zoveel als 

mogelijk standaardisatie toe te passen door voorafgaand aan het onderzoek een helder 

onderzoeksplan te formuleren, een interviewprotocol en vragenlijst of conversatiehulp 

op te stellen, door verslag te doen van de werkwijze tijdens het onderzoek, door het 

bespreken van hoe de analyses zijn uitgevoerd en welke keuzes daarin zijn gemaakt en 

door te reflecteren op de eigen rol en positie in het werkveld. Door het aanbrengen 

van standaardisatie kun je als onderzoeker zelf een bijdrage leveren aan de kwaliteit en 

transparantie in het tot stand komen van resultaten. Daarmee kan de betrouwbaarheid en 

dus de kwaliteit van het onderzoek worden vergroot. In dit hoofdstuk beschrijf ik daarom 

welke manieren ik als onderzoeker heb toegepast om de kwaliteit van het onderzoek te 

waarborgen. In dit hoofdstuk geef ik de lezer inzicht in hoe ik in voorliggend onderzoek te 

werk ben gegaan. Zo geef ik in de volgende paragrafen een methodische verantwoording 

en beschrijf ik op welke manier ik triangulatie in bronnen en onderzoeksmethoden heb 

toegepast. Ook zal ik de verschillende stappen in het analyseproces beschrijven. Ik heb 

daarin zowel gebruik gemaakt van handmatige analyse als van analyse met behulp van 

software voor het verwerken van de kwalitatieve data. 

Validiteit
Naast betrouwbaarheid is ook het begrip validiteit verbonden met het beoordelen van 

de kwaliteit van onderzoek. Validiteit duidt op de aan- of afwezigheid van systematische 

vertekeningen. De interne validiteit of geldigheid van onderzoeksbevindingen wordt

bepaald door het onderzoeksontwerp dat is gekozen om een vraagstelling te beant-

woorden. Interne validiteit heeft te maken met de wijze waarop, waar en wanneer data 

worden verzameld en hangt kort gezegd samen met de onderzoeksvraag: passen de 

gekozen onderzoeksopzet en de daarin toegepaste methoden en technieken bij de 

onderzoeksvraag die centraal staat? Is er daadwerkelijk onderzocht wat men beoogde te 

onderzoeken? (Baarda, De Goede en Teunissen, 2009; Boeije, 2008). Vanwege de centrale 

rol van de onderzoeker wordt in kwalitatief onderzoek met oog op interne validiteit veel 

aandacht besteed aan het monitoren van de rol van de onderzoeker (reflexiviteit).36

Naast interne validiteit bepaalt ook de externe validiteit, ook wel de inhoudelijke gener-

aliseerbaarheid of reikwijdte van het onderzoek, de kwaliteit van het onderzoek. Externe 

validiteit heeft te maken met de vraag of de conclusies die in het onderzoek worden 

getrokken ook kunnen gelden voor andere, niet onderzochte situaties, personen of 

tijdstippen (Boeije, 2008). Kwantitatief onderzoek is doorgaans gericht op een zo hoog 

mogelijke externe validiteit, door gebruik te maken van statistisch representatieve 

steekproeven. Kwalitatief onderzoek richt zich meer (zo ook in dit onderzoek) op een zo 

hoog mogelijke interne validiteit (Plochg en Van Zwieten, 2007).

36 Vanwege het risico dat een te grote identificatie met het object van studie plaatsvindt.
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4.3 Onderzoeksdesign: een case-study
Een case-study wordt door Verschuren en Doorewaard gedefinieerd als “een onderzoek 
waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen 
in één of enkele in tijdruimtelijk begrensde objecten of processen” (Verschuren en  
Doorewaard, 2010; p. 183). Het design van een case-study wordt steeds meer toege-
past en heeft met name een grote vlucht genomen in organisatie- en beleidsonderzoek 
(Boeije, 2008; p. 21). Een case-study heeft meerdere voordelen, zo geeft het de moge-
lijkheid om tot een integraal beeld te komen, de onderzoeksaanpak is door zijn open-
heid wendbaar, en de resultaten leiden vaker tot acceptatie binnen het werkveld dat 
vooral bij onderzoek naar organisatieverandering behulpzaam kan zijn (Verschuren en 
Doorewaard, 2010; p. 183). Het is deze acceptatie welke met name in dit onderzoek 
behulpzaam kan zijn en die past bij mijn ambitie om met deze studie een beeld of beter 
gezegd een framework te geven van hoe je het thema zingeving in organisaties aan de 
orde gesteld kan worden. Een nadeel van een case-study is dat de externe geldigheid, 
of de mate waarin de resultaten generaliseerbaar zijn naar andere casussen, onder 
druk staat (Verschuren en Doorewaard, 2010; p. 183, Bryman, 2012). Door zingeving 
in de context van één organisatie te beschouwen, in dit geval binnen de Koninklijke 
Marechaussee, is daarmee niet gezegd dat het in deze studie ontwikkelde beeld en 
framework ook toepasbaar is in andersoortige organisaties.

Een case-study heeft een aantal kenmerken (Boeije, 2008; p. 21-22; Verschuren en 
Doorewaard, 2010; p.183-192; Swanborn, 2008; p. 11-29; Bryman, 2012; p. 66-72). Zo 
wordt binnen een case-study gewerkt met een klein aantal onderzoekseenheden; 
slechts één of enkele dragers van het te onderzoeken verschijnsel worden onderzocht. 
In dit onderzoek is zingeving in de context van werk, organisatie en leiderschap het 
te bestuderen verschijnsel waarbij de Koninklijke Marechaussee wordt onderzocht als 
drager van dit verschijnsel. Omdat er maar een klein aantal onderzoekseenheden wordt 
bestudeerd is een kwantitatieve benadering niet toereikend en wordt een kwalitatief 
uitgangspunt gehanteerd. Een case-study richt zich meer op de diepte dan op de 
breedte en kenmerkt zich door een intensieve benadering.37 Het onderzoek heb ik 
dan wel in slechts één organisatie uitgevoerd, maar de diepte die in het onderzoek is 

37 Dat het onderzoek intensief van aard is, wordt veelal veroorzaakt doordat in een case-study 
een verschijnsel in een natuurlijke context wordt bestudeerd; dat betekent dat de onderzoeker 
het onderzoek zoveel mogelijk op de locatie uitvoert, in directe nabijheid van de onderzochte 
personen of organisatie. De case wordt zoveel mogelijk integraal en door middel van een 
open, ook wel holistische benadering, onderzocht. Dat betekent dat data worden verzameld en 
geanalyseerd op verschillende niveaus, het verschijnsel niet geïsoleerd wordt bestudeerd, maar 
in de relevante omgeving waarin het verschijnsel zich voor doet. Het verkrijgen van een integraal 
beeld uit zich in de kwalitatieve wijze van dataverzameling; een open benadering tijdens het 
onderzoek. Doel daarbij is om tot een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving te komen.
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aangebracht geeft wel een compleet en diepgaand beeld, wat met een kwantitatieve 
benadering van een complex en breed verschijnsel als zingeving niet zou lukken.

De diepte in dit onderzoek heb ik aangebracht door het toepassen van verschillende 
(arbeids)intensieve vormen van dataverzameling. Daarbij heb ik triangulatie toegepast. 
Ik heb zowel gebruik gemaakt van methodentriangulatie als bronnentriangulatie om de 
kwaliteit van het onderzoek te waarborgen en het verschijnsel zingeving in organisaties 
vanuit zo veel als mogelijk verschillende invalshoeken te belichten. Veel toegepaste 
onderzoeksmethoden in case-study’s zijn documentanalyse, participatie, observatie en 
interviews. In dit onderzoek zijn kwalitatieve interviews als primaire onderzoeksmethode 
gebruikt en hebben documentanalyse, participatie en observatie plaatsgevonden ter 
ondersteuning (methodentriangulatie). Daarnaast heeft er peer-review plaatsgevonden 
(meerdere onderzoekers hebben de data bestudeerd en daarop gereageerd, echter 
maar 1 onderzoeker heeft data gecodeerd) en in de theoretische verkenning is het thema 
zingeving vanuit verschillende theoretische invalshoeken belicht. Tot slot is er gebruik 
gemaakt van verschillende bronnen: literatuur, (beleids)documentatie en interviews,
waarmee ik bronnentriangulatie heb vormgegeven. Een case-study kent verschillende 
varianten. Dit onderzoek betreft een enkelvoudige, maar gelede case-study: dat 
betekent dat ik het onderzoek heb uitgevoerd in één organisatie, de Koninklijke 
Marechaussee, maar dat ik binnen deze casus meerdere subcasussen heb aangebracht. 
Bijvoorbeeld door verschillende taakvelden binnen de Koninklijke Marechaussee onder 
de loep te nemen (op basis van de Ontwikkelagenda Koninklijke Marechaussee, 2010) en 
verschillende organisatieniveaus (operationeel, tactisch en strategisch) te onderzoeken. 
Deze keuze voor inrichting van het onderzoeksdesign maakt vergelijking mogelijk, 
verkleint de kans op fouten en vergroot de generaliseerbaarheid binnen de totale casus. 
In de volgende paragrafen geef ik een toelichting op hoe de dataverzameling binnen 
deze studie heeft plaatsgevonden (paragraaf 4.4), hoe ik deze data heb geanalyseerd 
(paragraaf 4.5) en aansluitend ga ik in paragraaf 4.6 in op participatie en observatie als 
ondersteunende onderzoeksmethoden en blik ik terug op mijn rol als onderzoeker in 
het geheel. In paragraaf 4.7 beschrijf ik op welke wijze ik data en resultaten presenteer 
in de hierop volgende hoofdstukken.

4.4 Dataverzameling

Documentanalyse
Eén van de startpunten in deze studie vormde de analyse van documentatie. Deze 
documentanalyse was met name gericht op het verkrijgen van inhoudelijke kennis 
over wat er speelt en heeft gespeeld met betrekking tot de thema’s zingeving, 
leiderschap en de verbinding tussen beide onderwerpen, wat de achtergrond daar- 
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van is en op welke manier de onderwerpen in de (dagelijkse) praktijk aan de orde 
zijn binnen de Koninklijke Marechaussee. Naast dat deze documentatie van in-
houdelijke waarde is en mij als onderzoeker heeft geholpen om inzicht te krijgen in 
de Koninklijke Marechaussee als organisatie en in de organisatiecultuur, heeft de 
documentanalyse ook bijgedragen aan het begrijpen en kunnen plaatsen van wat de 
respondenten aan de orde stelden in de interviews. Dat heeft het verloop van interviews 
vergemakkelijkt en is ook in het analyseproces van ondersteunende waarde gebleken. 
In de documentanalyse is beleidsdocumentatie geraadpleegd; het ging met name om 
brochures, uitgaven, beleidsnota’s en onderzoeksrapporten van Defensie dan wel van 
de Koninklijke Marechaussee. Ook werkbelevingsonderzoeken waar het onderwerp 
leiderschap deel van uit heeft gemaakt heb ik als achtergrondinformatie geraadpleegd. 

Kwalitatieve interviews 
De onderzoeksbenadering in deze studie stelt primair de beleving, ervaring en visie 
van respondenten op het thema zingeving, maar ook op het onderwerp leiderschap 
en de verbinding tussen zingeving en leiderschap centraal. De documentanalyse geeft 
weer welk belang er wordt gehecht aan zingeving in de organisatie en op welke manier 
zingeving wordt verbonden met leiderschap. Uit de documentanalyse blijkt wat daarvan 
de achtergrond is en vanuit welke paradigma’s de concepten worden benaderd. Het zijn 
echter de beleving, ervaring en visie van medewerkers (leidinggevenden), die zingeving 
en leiderschap in de werkpraktijk vormgeven. Het houden van kwalitatieve interviews 
heeft in dit onderzoek dan ook de belangrijkste techniek gevormd om zicht te krijgen 
op die beleving, ervaring en visie van de medewerkers (leidinggevenden) ten aanzien 
van zingeving, leiderschap en de verbinding tussen beiden. Een kwalitatief interview 
lijkt op een gewone conversatie, maar heeft een specifiek doel, namelijk datavergaring 
en is als zodanig een instrument voor onderzoek. Tegelijkertijd biedt deze vorm van 
interviewen ruimte aan de respondenten om hun beleving te verwoorden en probeert 
de onderzoeker om via deze weg de leefwereld van de respondenten te begrijpen en 
te doorgronden (Evers, 2013). Evers definieert het kwalitatieve interview als volgt: “Een 
kwalitatief interview is een vorm van informatieverzameling, waarbij de interviewer één 
of meerdere respondenten bevraagt op grond van een onderzoeksvraagstelling. Daarbij 
geeft de interviewer aan de respondenten ruimte voor uitweiding – in hun eigen woorden 
– over de door hen ervaren feiten, hun beleving, betekenisverlening en nuanceringen 
met betrekking tot het onderwerp van onderzoek en eventuele effecten daarvan op 
hun leven. De interviewer probeert daarmee de leefwereld van de respondenten te 
begrijpen en doorgronden” (Evers, 2013; p. 27).

Voor deze studie heb ik 56 kwalitatieve interviews afgenomen bij leidinggevende 
medewerkers behorende tot het officierskorps38 van de Koninklijke Marechaussee. Deze 

38 De respondenten waren op het moment van het interview allemaal werkzaam in een functie van
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respondenten werken verdeeld over verschillende organisatieniveaus (operationeel, 
tactisch en strategisch niveau) en zijn of waren werkzaam binnen één van de vier ver-
schillende taakvelden of organisatiedomeinen van de Koninklijke Marechaussee; te  
weten Bewaken & Beveiligen, Grensmanagement, Internationale- en Militaire Politie-
taken en Opleiden & Trainen, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. De 
onderstaande tabel geeft een overzicht van deze verdeling. Bijlage 5 geeft een overzicht 
van de functies, rangen en leeftijd van de respondenten in dit onderzoek.

officier (1 onderofficier in de waarneming van een officiersfunctie) een aantal van hen is eerder 
onderofficier geweest.

Ik heb er in dit onderzoek voor gekozen om medewerkers op een leidinggevende positie 
te interviewen om daarmee ook het verband tussen zingeving en leiderschap helder 
te krijgen. Dat betekent dus dat iedere respondent in dit onderzoek leidinggevende 
mogelijkheden heeft, maar tegelijkertijd zijn de respondenten ook allemaal leiding 
ontvangend weliswaar op verschillende niveaus. De respondenten in dit onderzoek zijn 
op een manier dan ook allemaal ‘volgers’, weliswaar met leidinggevende regelruimte. 
De interviews zijn door mij als onderzoeker zelf ingepland, nadat per e-mail of telefonisch 
contact is gezocht met de respondenten. Voor interviews met strategisch en tactisch 
leidinggevenden zijn respondenten geworven aan de hand van een overzicht van de 
bestaande organisatie-indeling. Wanneer taakvelden in meerdere delen van Nederland 
worden uitgevoerd, heb ik eveneens rekening gehouden met landelijke spreiding van 
respondenten. Werving van operationeel leidinggevenden (teamleiders) heeft plaats-
gevonden door tactisch leidinggevenden (brigadecommandanten) te vragen om mij 
in contact te brengen met teamleiders (grote populatie) in de functie van eerste team-
leider (rang van luitenant), werkzaam binnen het betreffende taakveld met enige 
werkervaring. Dat betekent dat operationeel leidinggevenden welke nog maar zeer 

Totaal Bewaken & 
Beveiligen

Grens 
Politie Taak

Internationale 
& Militaire 
Politietaken

Opleiden  
& Trainen

Strategisch 8

Tactisch 25 8 6 5 6

Operationeel 23 7 6 6 4

Totaal 56 15 12 11 10

Overzicht aantallen respondenten.
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recent op functie waren, zijn uitgesloten van deelname aan dit onderzoek, omdat zij 
een te korte ervaringsopbouw in de organisatie en hun functie hebben. Het is goed om 
te vermelden dat deelname aan het interview altijd heeft plaatsgevonden op vrijwillige 
basis. Ook wanneer ik door een brigadecommandant in contact was gebracht met 
een teamleider, kon de betreffende teamleider van deelname afzien. Daarover heeft 
geen terugkoppeling plaatsgevonden naar de brigadecommandanten, ook niet over 
de inhoud van de interviews wanneer teamleiders wel aan het onderzoek deelnamen. 
De brigadecommandanten zijn niet in kennis gesteld van wanneer een interview zou 
plaatsvinden. In die zin hebben brigadecommandanten dan ook alleen gefungeerd 
als personen die mij als onderzoeker in contact konden brengen met de doelgroep 
die ik graag onderdeel wilde laten uitmaken van het onderzoek; als operationeel 
leidinggevenden zijn teamleiders immers de leidinggevende laag die het dichtstbij 
de werkvloer staan. Gezien de grote hoeveelheid teamleiders die de Koninklijke 
Marechaussee kent was het een pragmatische oplossing om met hen in contact te komen 
via brigadecommandanten, zodat ik er vanuit kon gaan dat de betreffende teamleiders 
voldeden aan de inclusiecriteria.

Om de interviews te standaardiseren heb ik voorafgaand aan de interviews een korte 
conversatiehulp ontwikkeld, waarmee de aanloop naar het interview is gestandaardi-
seerd. Daarnaast bestaat de conversatiehulp uit een aantal thematische onderwerpen 
in de vorm van vragen. Deze conversatiehulp, de naam zegt het eigenlijk al, diende 
voornamelijk als geheugensteun voor mij als onderzoeker. De conversatiehulp hielp 
mij om te bewaken dat ik alle topics, die ik in de gesprekken aan de orde wilde laten 
komen, ook echt aan de orde liet komen. De vragen zijn lang niet altijd letterlijk gesteld, 
soms wel om het gesprek op gang te krijgen of te houden, maar de conversatiehulp is 
zeker niet te kenmerken als vragenlijst. De topics opgenomen in de conversatiehulp zijn 
opgesteld op basis van literatuuronderzoek (zie daarvoor hoofdstuk 2), maar volgt geen 
specifiek model of theorie en is te vinden in de bijlage 4 van dit proefschrift.

De gekozen techniek in de kwalitatieve interviews is ‘half open’ of semigestructureerd. De 
interviews zijn gehouden rondom een afgebakend onderwerp –  zingeving en leiderschap 
– maar binnen deze afbakening is ruimte gecreëerd om vanuit verschillende pers-
pectieven naar het onderwerp te kijken en om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk 
van de respondent. Er is doorgevraagd op elementen die volgens respondenten van 
belang waren; dit bood ruimte om de respondenten hun eigen verhaal te laten vertellen. 
De thematische vragen zijn zodanig opgesteld dat geen enkele vraag met uitsluitend 
ja of nee te beantwoorden is. Bij alle vragen is gevraagd naar een toelichting, naar 
voorbeelden en verdere uitleg om zo meer inzicht te krijgen in wat de respondent precies 
bedoelt. Veel interviews hebben daardoor ook het karakter gekregen van het optekenen 
van individuele verhalen van respondenten. Een enkele vraag gaf de respondenten vaak 
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al aanleiding om hun verhaal te vertellen en onderwerpen uit de conversatiehulp uit 
zichzelf aan de orde te stellen; het was daardoor niet altijd nodig om als onderzoeker 
alle vragen en onderwerpen daadwerkelijk uit te spreken (in de vorm zoals de vragen in 
de conversatiehulp staan beschreven). Dat betekent wel dat in nagenoeg geen enkel 
interview dezelfde volgorde is gehanteerd. Dit is een bewuste keuze geweest; het 
precies afnemen van de conversatiehulp zoals opgesteld had inbreuk gemaakt op het 
vertellen van het verhaal door de respondent. In de praktijk bleek de conversatiehulp 
dus vooral een hulp voor mijzelf als onderzoeker om te zorgen dat alle aspecten in het 
interview aan de orde kwamen en niets werd vergeten. 

Respondenten waren voorafgaand aan het interview uitsluitend op de hoogte van 
het onderwerp: zingeving en leiderschap. De respondenten hadden vooraf dus geen 
kennis van de onderwerpen en vragen die in het interview aan de orde zouden komen. 
Voorbereiding door de respondenten was daardoor niet mogelijk en heeft voorkomen 
dat er uitsluitend over (beleids)documentatie is gesproken dan wel dat er sociaal 
wenselijke antwoorden bedacht waren voorafgaand aan het interview. Op deze manier 
heb ik willen borgen dat de interviews vooral het verhaal van de respondenten zelf 
waren met eigen ervaringen, toelichtingen en voorbeelden. Het is daardoor gelukt om 
dicht bij de leefwereld van de respondent te blijven. Deze werkwijze geeft een meer 
natuurlijk en realistisch beeld van wat er leeft bij de respondenten. Voorafgaand aan 
het interview heb ik met respondenten duidelijk besproken dat zij geen goede of foute 
antwoorden konden geven; het interview ging om hun persoonlijke visies en ervaringen 
en ik spreek daar als onderzoeker geen (waarde)oordeel over uit. Dat was voor sommige 
respondenten wennen, omdat ze het beeld hadden dat onderzoek moet leiden tot een 
uitkomst, bestaande uit een waardeoordeel of de organisatie iets goed doet of niet. In 
een dergelijk geval heb ik een toelichting gegeven dat kwalitatief onderzoek juist niet 
gericht is op het doen van uitspraken in de vorm van waarderingen over de werkelijkheid, 
maar om die werkelijkheid slechts te illustreren.

Veel interviews verliepen ‘als vanzelf’. Bijsturing was nauwelijks noodzakelijk. Voor mij als 
onderzoeker hadden de interviews het karakter van dataverzameling, maar opmerkelijk 
voor mij was de constatering dat voor de respondenten het interview vaak ook een 
vorm en moment van reflectie bleek te zijn. Even uit de waan en drukte van alledag om 
bewust bij een thema stil te staan en daarop voor zichzelf te reflecteren. Alle interviews 
zijn individueel afgenomen, met een gemiddelde duur van 60 tot 90 minuten per 
interview. Interviews zijn gehouden op de werklocatie dan wel voorkeurslocatie van de 
respondenten, in ieder geval locaties van Defensie. Alle interviews hebben nagenoeg 
zonder verstoringen kunnen plaatsvinden en de locaties waren geschikt om interviews 
te houden (geen andere aanwezigen of factoren die het interview hadden kunnen 
verstoren). Ik heb gekozen om in de interviews een informele benadering (tutoyeren) 
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te hanteren, zowel voor, tijdens en na afloop van het interview. Alle interviews zijn 
vastgelegd door middel van digitale opnameapparatuur en uitgeschreven.39 De 
uitgewerkte interviews zijn niet aan de respondenten voorgelegd om te voorkomen 
dat zij zouden twijfelen aan spontaan gegeven antwoorden en de wens zouden uiten 
deze te wijzigen in iets wat in hun ogen meer sociaal wenselijk zou zijn. Dat zou afbreuk 
hebben gedaan aan de spontaniteit en onbevangenheid van een eerste reactie welke 
in dit onderzoek essentieel is. Anonimiteit, ook bij de weergave van quotes, is daarom 
voor de start van een interview aan respondenten toegezegd, evenals de toezegging 
dat uitkomsten of uitspraken die in interviews zijn gedaan niet met derden (waaronder 
leidinggevenden) besproken zouden worden. Daarmee heb ik het risico op het geven 
van sociaal wenselijke antwoorden willen reduceren.

4.5 Data-analyse
Zoals ik hierboven al beschreef, prevaleert in kwalitatief onderzoek een inductieve werk-
wijze. Dit betekent dat informatie verkregen in het werkveld de belangrijkste databron en 

39 Aan alle respondenten is voorafgaand aan het interview toestemming gevraagd voor opname. 
Alle interviews zijn afgenomen door de onderzoeker. Binnen alle subcasussen zijn studenten 
dan wel cadetten (een student die in opleiding is tot officier teamleider bij de Koninklijke 
Marechaussee) aanwezig geweest bij de interviews. Tijdens de interviews hebben zij met name 
bewaakt of alle onderwerpen uit de vragenlijst aan de orde zijn geweest. De interviews zijn door 
studenten uitgeschreven en daarna gecontroleerd door de onderzoeker voordat ze in analyses zijn 
gebruikt. De studenten hebben (delen van) de data binnen de specifieke subcasus gebruikt voor 
eigen scriptieonderzoek dat is (mede)begeleid door de onderzoeker en door begeleiders van het 
betreffende onderwijsinstituut. Indien de student cadet was, en dus een militaire status had ten 
tijde van het onderzoek, zijn ook deze studenten in burger aanwezig geweest bij het interview en 
hebben ook zij een informele houding aangenomen. Voorafgaand aan het interview is de status 
van cadet kenbaar gemaakt aan de respondent. Bij de introductie van ieder interview is de rol 
van de student tijdens het interview toegelicht aan de respondent en is eveneens aangegeven 
op welke wijze de data door de studenten gebruikt zouden worden. Aanwezigheid van studenten 
tijdens interviews en de verwerking van data door deze studenten hebben bijgedragen aan peer-
debriefing en reflectie op mij als onderzoeker.
De studenten, die betrokken waren bij dit onderzoek, hebben de volgende scripties tot stand 
gebracht:
- Heur, S.A.A., van (februari 2014). Leiderschap en zingeving binnen het taakveld bewaken en 
beveiligen. Bachelorscriptie aan de School voor Hogere Politiekunde Apeldoorn.
- Dellebeke, T. (augustus 2014). Meaningful work and servant leadership. Masterthesis. Erasmus 
University Rotterdam.
- Zandschulp, R.J., van de (december 2014). De vormgeving van zingeving door leidinggevenden. 
Een onderzoek naar zingeving en leiderschap binnen de grenspolitietaak van de Koninklijke 
Marechaussee. Bachelorscriptie aan de School voor Hogere Politiekunde Apeldoorn.
- Wessels, G. (mei 2015). Leidinggeven is mensenwerk. Een onderzoek naar leiderschap en 
zingeving bij de Koninklijke Marechaussee binnen het domein militaire politiezorg. Bachelorscriptie 
aan de School voor Hogere Politiekunde Apeldoorn.
- Huisman, E.J. (december 2015). Leiderschap met menselijke maat. Een onderzoek naar 
leidinggeven met oog voor de mens. Bachelorscriptie aan de School voor Hogere Politiekunde 
Apeldoorn.
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het uitgangspunt vormt bij analyses, in tegenstelling tot een deductieve analyse waarbij 
uitgegaan wordt van modellen of theorieën. Maar dat betekent niet dat een deductieve 
werkwijze niet kan worden toegepast in kwalitatief onderzoek. In dit onderzoek heb 
ik beide methoden gehanteerd. Op de beschikbare data hebben zowel handmatige 
deductieve als digitale inductieve analyses (met behulp van het software programma 
MAXQDA) plaatsgevonden om tot onderzoeksresultaten te komen. In onderstaande 
beschrijving zal ik de gehanteerde werkwijze met betrekking tot de analyses toelichten.

 
Handmatige deductieve analyse
In eerste aanleg heeft analyse handmatig plaatsgevonden waarbij ik een deductieve 
werkwijze heb gehanteerd. Per subcasus zijn de interviews na uitwerking oriënterend 
doorgelezen en zijn tekstfragmenten handmatig aangemerkt als onderdeel of antwoord 
passend bij een vraag of thema uit de conversatiehulp. Vervolgens zijn van alle 
respondenten binnen dezelfde subcasus de tekstfragmenten van eenzelfde thema bij 
elkaar geplaatst en vervolgens samengevat. Na afronding van elke subcasus is een 
casusverslag opgesteld, bestaande uit een samenvatting van de uitkomsten van de 
betreffende subcasus. In deze handmatige analyse is dus een deductieve werkwijze 
gehanteerd; deze keuze voor deductieve analyse in eerste aanleg heeft meerdere 
redenen. Enerzijds een inhoudelijke reden: door deze werkwijze is snel overzicht en 
inzicht verkregen op belangrijke patronen en/of bijzonderheden binnen een subcasus 
en kon gedurende het onderzoek al inhoudelijke reflectie plaatsvinden. Deze werkwijze 
heeft mij als onderzoeker de mogelijkheid gegeven tussentijds patronen in de resultaten 
te ontdekken en zodoende samen met de promotoren en een collega-onderzoeker 
een beeld te vormen van de inhoud van de data. Deze werkwijze stond daarmee ten 
dienste van het kunnen toepassen van onderzoekerstriangulatie en peer-debriefing. 
Anderzijds heeft de keuze voor deze aanpak ook een procesreden gehad: door deze 
werkwijze werd na afronding van iedere subcasus inzichtelijk of de casus voldoende 
materiaal had opgeleverd, of het materiaal van bruikbare kwaliteit was en of de wijze 
van dataverkrijging effectief was. Daarmee was deze werkwijze ook verdienstelijk ten 
behoeve van inhouds- en procesevaluatie gedurende de verschillende fases in het 
onderzoeksproces, zodat eventueel bijsturing tussentijds (voor aanvang van een 
volgende subcasus) mogelijk was. Dat bleek echter niet nodig; er heeft tussentijds geen 
bijstelling of bijsturing plaatsgevonden op de conversatiehulp of werkwijze van mij als 
onderzoeker en interviewer. Wel is inzichtelijk geworden dat sommige topics uit de 
conversatiehulp meer of minder input opleverden dan andere topics. Omdat er geen 
respondentvalidering heeft plaatsgevonden wegens mogelijke negatieve invloeden 
daarvan, zijn de inhoudelijke resultaten van het onderzoek besproken met medewerkers 
van de Koninklijke Marechaussee, om te bezien of het beeld dat naar voren kwam in  
de handmatige analyses leidden tot herkenbaarheid. Bijlage 6a geeft een overzicht van 
de deductieve codes zoals gebruikt bij de deductieve analyse.
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Analyse met behulp van software
Primair is coderen een proces van benoemen, vergelijken en sorteren, gericht op het 
bouwen van een conceptueel verhaal, een verhaal dat uit verschillende elementen 
en aspecten bestaat. Hieronder wordt een beschrijving gegeven over hoe de digitale 
analyse heeft plaatsgevonden.

Inductief coderen
Na de handmatige, deductieve analyse zijn alle individuele interviewverslagen in 
MAXQDA gebracht. Daarbij is in eerste instantie de handmatige deductieve analyse 
gedigitaliseerd. Nadat alles was overgezet in de digitale omgeving zijn alle interviews 
inductief gecodeerd. Alle interviews heb ik daarbij woord voor woord, zin voor zin 
doorgenomen en per tekstfragment gecodeerd.40 Omdat hierbij de interviews zelf als 
uitgangspunt zijn genomen, werd het deductieve analysekader steeds minder van belang. 
Door op deze manier te coderen is er een zeer uitgebreide codeboom ontstaan.41 Deze 
codeboom laat zien dat veel van de topicthema’s die in de interviews aan de orde zijn 
gesteld in de werkelijkheid nauw met elkaar verweven zijn. Deze manier van analyseren 
maakt wel het onderscheid tussen de deductieve codes vager, maar geeft wel een meer 
waarheidsgetrouw beeld. Op deze ruwe codeboom heeft inhoudelijke reflectie met de 
promotor plaatsgevonden. In deze reflectie is gekeken of de verschillende subcasussen 
(taakvelden) voor dit onderzoek relevante verschillen opleverden en/of deze wel of niet 
verklaarbaar zijn door de onderzoeksdata. Dit bleek niet het geval voor de verschillende 
taakvelden (verschillen zijn niet te verklaren aan de hand van de onderzoeksdata), maar 
voor de verschillen in de organisatieniveaus operationeel, tactisch en strategisch bleken 
wel interessante verschillen aan te merken, welke bij de bespreking van de resultaten 
zullen worden toegelicht. 

Een nadere verfijning en sortering: conceptueel coderen
Op basis van de ruwe codeboom – welke verfijnd en vereenvoudigd diende te worden 
om resultaten inzichtelijk te maken en tot een framework te komen – is langzaamaan 
het inzicht ontstaan dat zingeving in werk en organisatie beschreven kan worden in drie 
categorieën: op het niveau van het individu, op het niveau van het team en op het niveau 
van de organisatie als geheel. Dit is passend bij de indeling van Milliman, Czaplewski 

40 Bijvoorbeeld: wanneer een respondent vertelt over leidinggeven dan staat dat onder de 
deductieve code ‘leidinggeven’ weggeschreven. Bij het inductieve coderen is dit verder 
gespecificeerd; wanneer de respondent in zijn of haar verhaal over leidinggeven spreekt over 
persoonlijke ontwikkeling en voldoening, dan is dat fragment gecodeerd onder leidinggeven 
met een nieuwe inductieve code. Dat tekstfragment is in eerste aanleg dus niet verplaatst naar 
een andere deductieve code.
41 Deze lijst met inductieve codes is wegens haar uitgebreidheid niet als bijlage aan dit boek 
toegevoegd. De lijst met inductieve codes is opvraagbaar bij de onderzoeker. De gehanteerde 
deductieve en conceptuele codes zijn wel als bijlage aan dit boek toegevoegd (bijlage 6a en 6b).
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en Ferguson (2003) zoals ik reeds in hoofdstuk twee beschreef. Naast deze categorieën 
van ‘zingeving in werk en organisatie’ is aan de hand van de inductieve codering ook 
inzichtelijk geworden dat het onderzoek resultaten heeft opgeleverd over hoe vanuit 
leiderschap kan worden bijgedragen aan zingeving in organisaties en laat het onderzoek 
eveneens het belang van leiderschapsontwikkeling zien als randvoorwaardelijke factor 
voor het inbedden van het thema zingeving in organisaties. Maar daarover meer in de 
volgende hoofdstukken waarin ik de empirische resultaten beschrijf.
Als tweede stap in de fase van digitaal analyseren heb ik, teneinde de resultaten zicht-
baar en presenteerbaar te maken, de methode conceptueel coderen toegepast. Per 
categorie konden daarnaast nog verschillende elementen worden onderscheiden. Bij-
lage 6b geeft de conceptuele codes in dit onderzoek weer. Deze resultaten worden 
beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. In de volgende paragraaf neem ik de lezer 
eerst mee in de opgedane ervaringen tijdens de participatie en observatie, welke ik als 
ondersteunende techniek in dit onderzoek heb toegepast. Ik zal daarbij ook reflecteren 
op mijn eigen rol als onderzoeker op basis van aantekeningen welke ik in de eerste 
periode van het onderzoek maakte.

4.6 Observatie als ondersteunende techniek en de rol van de 
onderzoeker
In kwalitatief onderzoek is de onderzoeker zelf betrokken, dat heeft voordelen, maar kent 
ook nadelen. Zo hebben mensen de neiging hun gedrag te veranderen als ze weten dat 
ze worden bevraagd in het kader van onderzoek of kan observatie door een onderzoeker 
leiden tot sociaal wenselijk gedrag. Naarmate een onderzoeker voor langere periode 
aanwezig is, ontstaat gewenning en nemen deze nadelige aspecten in intensiteit af; de 
participanten vallen dan terug in oude gedragspatronen. Bij een eenmalig interview, 
zonder dat verder sprake is van participatie of observatie in de leefwereld van de 
respondent, is dat niet het geval (Boeije, 2008). Daarom verdient het aanbeveling om 
naast het afnemen van interviews observatie in te zetten ter ondersteuning. Ook de 
relatie van de onderzoeker met het werkveld is van belang en kan zowel nadelig als voor- 
delig werken. Binnen kwalitatief onderzoek is het streven om het te bestuderen onder-
werp te leren kennen vanuit het perspectief van de onderzochte respondenten, het 
zogenoemde inner perspective of emic perspective (Boeije, 2008). Om dit perspectief 
te leren kennen is de onderzoeker zelf het belangrijkste instrument in het verzamelen 
van data (Boeije, 2008) en zal de onderzoeker zichzelf moeten inzetten om toegang te 
verkrijgen tot de binnenwereld van een organisatie en tot het inner perspective van 
respondenten. Om valide onderzoeksgegevens te verkrijgen is het relevant dat je als 
onderzoeker meedoet in de leefwereld van de onderzoeksdeelnemers. Het is ook van 
belang om jezelf als onderzoeker in staat te stellen de ervaringen van respondenten te 
begrijpen, zonder daarbij de distantie van een onderzoeker te verliezen die nodig is om 
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met een kritische blik naar het onderzoek, de organisatie en het te bestuderen fenomeen 
te (blijven) kijken. Wanneer die distantie niet meer mogelijk is, wordt de relatie nadelig; 
participatie en observatie kennen hun grenzen, al zijn voor ieder onderzoek en iedere 
onderzoeker die grenzen anders. Een goede relatie met het werkveld en de mensen in het 
werkveld is in kwalitatief onderzoek essentieel om goede data te verkrijgen. Tegelijkertijd 
is waarden neutraal waarnemen onmogelijk; een onderzoeker kan niet waardevrij zijn, 
maar je kunt als onderzoeker wel proberen om tijdens het onderzoek waarderingsvrij 
te zijn (geen waardeoordeel te geven en de eigen voorkeuren zo min mogelijk te laten 
meespelen) (Boeije, 2008). Het is dus van belang om te reflecteren op de positie van de 
onderzoeker en de manier waarop de relatie met het werkveld tot stand is gebracht en 
is beleefd (reflexiviteit). Observatie en participatie zijn in dit onderzoek toegepast als 
aanvullende technieken om data te verzamelen die ondersteunend zijn aan de data-
analyses. Deze data zijn niet opgenomen in de digitale verwerking. In dit onderzoek 
kunnen verschillende fases van observatie en participatie worden onderscheiden, welke 
hierna zullen worden toegelicht.

Het begin
Tot aan de start van het onderzoek was er geen relatie tussen mij en Defensie dan wel tussen 
mij en de Koninklijke Marechaussee. Bij de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel was 
een organisatie waar het onderzoek uitgevoerd kon worden nog niet in beeld. In het 
kader van een afstudeerscriptie naar Dienend-Leiderschap en spiritualiteit (Van Wesep,  
2011) kom ik door diverse activiteiten en cursussen in contact met medewerkers van 
Defensie en de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder.

“...Ik ben niet echt bekend met de Koninklijke Marechaussee. Het enige wat ik weet en wat ik 
opmaak uit hun voorkomen (uniformen, overigens niet altijd), is dat het een militaire organisatie 
betreft, die zich bezighoudt met veiligheid. En…zoals ik inmiddels begrijp, is leiderschap een 
onderwerp van aandacht. Ik vind de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee vriendelijk en 
enthousiast. Wat mijn nieuwsgierigheid wekt, is de aandacht die ze hebben voor leidinggeven, 
waarbij het lijkt alsof ze een heel menselijk perspectief op leidinggeven hebben. Door mijn 
toenmalige baan binnen de zorgsector kom ik regelmatig in contact met militairen (van 
verschillende defensieonderdelen) werkzaam of verblijvend in het Militair Revalidatie Centrum. 
Er is altijd een bepaalde sfeer, als ik vragen stel zijn mensen enthousiast en open om te vertellen. 
Ik weet niet wat het precies is, het doet er misschien ook niet zo toe. En toch…het maakt me wel 
nieuwsgierig. Wat mij ook opvalt, is een grote mate van betrokkenheid. Ondanks dat sommigen 
onder hen gewond zijn geraakt tijdens uitzending, nemen ze (soms met bed en al) deel aan een 
commando-overdracht (wat op zichzelf ook al een beleving is voor een buitenstaander).
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…Op woensdag 14 september 2011 ben ik aanwezig bij een presentatie van de Koninklijke 
Marechaussee op Schiphol. Die ochtend staat in de presentatie het perspectief op leidinggeven 
en zingeving binnen het betreffende onderdeel centraal, gevolgd door een rondleiding. Deze 
bijeenkomst, waar ik slechts als gast aanwezig ben en met een heel ander doel geeft een kleine, 
maar unieke kijk in de keuken. Ik constateer een mogelijke match met mijn onderzoek. Dit zou 
een interessante casus kunnen zijn...maar ja constateren dat dat zo is, is één, toegang verkrijgen 
tot de organisatie is nog een ander verhaal.”

Uit: persoonlijke aantekeningen over de start van het onderzoek.

“…In november 2011 verzorg ik, samen met een aantal anderen, workshops over Dienend-
Leiderschap en spiritualiteit op een congres over Dienend-Leiderschap. Aan de workshops 
nemen die dag redelijk wat medewerkers van de Koninklijke Marechaussee deel. Ook na het 
congres werk ik verder aan mijn promotievoorstel. Nu het plan voor een onderzoek behoorlijk 
vordert, merk ik dat het goed zou zijn als een en ander concreet kan worden: een organisatie 
vinden waar ik dit onderzoek kan uitvoeren past goed in deze fase. Als ik mijn onderzoek nu eens 
bij de Koninklijke Marechaussee zou kunnen doen? Hoe zou dat zijn? Mooi, om het softe van 
het onderwerp zingeving in organisaties af te halen. Leuke uitdaging voor mezelf (ben helemaal 
blanco in deze sector) en ergens heb ik het gevoel dat ik hier iets voor mezelf kan leren…waarom 
weet ik ook niet. In januari 2012 deel ik deze suggestie met mijn (toen nog beoogd) promotor 
Joke van Saane, ook zij beaamt dat het een interessante onderzoekscasus kan zijn. Ik besluit 
om contact te zoeken met de Koninklijke Marechaussee, via de commandant waarvan ik een 
paar maanden terug een presentatie bijwoonde over leiderschap (èn zingeving). Die is op dat 
moment echter op uitzending in Afghanistan. Dat belemmert (in tegenstelling tot wat ik verwacht 

Een organisatie waar het onderzoek uitgevoerd zou kunnen uitvoeren komt in beeld, 
maar is daarmee nog niet toegankelijk geworden. In deze beginfase vindt vooral 
een verdieping plaats vanuit het perspectief van een buitenstaander. Wat is in media 
te vinden over de Koninklijke Marechaussee? Waar houdt deze organisatie zich mee 
bezig? En welke plek nemen de onderwerpen zingeving en leiderschap daarbij in? 

Toegang tot de organisatie
Begin 2012 zoek ik contact met de Koninklijke Marechaussee om de mogelijkheden 
voor het doen van onderzoek te bespreken. In het onderstaande kader wordt daar een 
toelichting op gegeven.
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Introductie in het werkveld
Vanaf mei/juni 2012 doe ik als onderzoeker mijn intrede in het onderzoeksveld. Deze 
periode wordt gekenmerkt door deelname aan diverse bijeenkomsten, zoals een 
commando-overdracht, herdenkingen, conferenties en recepties. Deze bijeenkomsten 
stellen mij in staat om binnen korte tijd met relatief veel medewerkers op een informele 
manier in contact te komen. Er volgt in deze fase ook een uitgebreide introductieperiode, 
waarin het contact maken met medewerkers (actief dienende maar ook oudgedienden) 
binnen alle taakvelden van de Koninklijke Marechaussee centraal staat. Dit gebeurt 
door introductiegesprekken, het afleggen van werkbezoeken, het meelopen tijdens 
diensten en oefeningen, het deelnemen aan vergaderingen, waardoor ik zoveel 
mogelijk beelden verkrijg van het werkveld, van de medewerkers, van de werkvloer 
en het eveneens mogelijk is om als onderzoeker zelf een en ander te ervaren. Want 
wat kun je als onderzoeker zeggen over thema’s als leiderschap en zingeving als je niet 

had) de communicatie niet, maar geeft de start van een onderzoek als deze een bijzonder tintje; 
op een doorsnee zonnige middag in Nederland gaat rond de klok van 13u. de telefoon en is 
er verbinding met Afghanistan: ik vanuit een veilig Nederland aan de eettafel, aan de andere 
kant een commandant die verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzet in Afghanistan, een 
land waar het onrustig is. We spreken over de betekenis van zingeving voor de krijgsmacht en 
de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder. Ik merk al snel dat zingeving een begrip is dat 
weerklank vindt (het is een bijna alledaagse term) en ik krijg al wat beleidsstukken toegestuurd 
om me te kunnen oriënteren… De weken daaropvolgend houden we contact en heb ik de 
mogelijkheid om vanaf een afstand een beetje “mee te reizen” en daardoor een beeld te 
vormen van het werken in een uitzendgebied. 
Op 23 maart 2012 heb ik op de Koningin Beatrix Kazerne te Den Haag (het voormalig 
hoofdkwartier van de Koninklijke Marechaussee) een afspraak met de toenmalige Commandant 
Koninklijke Marechaussee. Een goed gesprek en toestemming om mijn onderzoek uit te voeren 
volgen. 
Op 15 juni 2012 ben ik voor het eerst op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn; de kazerne 
van waaruit ik mijn onderzoek zal doen. Die dag vindt de commando-overdracht naar de 
nieuwe commandant, over het Opleidings-, Trainings-, en Kenniscentrum van de Koninklijke 
Marechaussee plaats (ook wel omschreven als de bakermat van de organisatie); deze commando-
overdracht is voor mij de eerste kennismaking met het ceremoniële en symbolieke aspect 
van de Koninklijke Marechaussee. Op 6 juli 2012 start ik op de Koning Willem III kazerne met 
een introductieperiode in de organisatie van een aantal maanden. Er zijn veel mensen in deze 
periode die me op weg helpen in de organisatie, wat bijdraagt aan een welkom gevoel.”

Uit: persoonlijke aantekeningen over de start van het onderzoek.
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hebt kunnen ervaren en geen beeld hebt van wat het werk echt inhoud? Tijdens deze 
periode, maar ook vaker gedurende mijn onderzoek, verblijf ik ook op regelmatige 
basis intern; dat heeft praktische redenen, maar vormt ook een goede aanvulling 
vanuit onderzoeksperspectief. Door met mensen samen te kunnen zijn buiten gewone 
werktijden, is het mogelijk gesprekken met hen aan te gaan over hun belevingen en 
ervaringen in het werk. Het geeft mij ook de mogelijkheid om te inventariseren hoe 
het onderwerp zingeving deel uitmaakt van de dagelijkse beleving en gesprekken van 
medewerkers en hoe zij reageren op de onderwerpen. 
Introductie in het werkveld heeft in deze periode ook plaatsgevonden door deel te nemen 
aan werkoverleggen, het helpen bij kleine klusjes en dergelijke, wat het makkelijker 
heeft gemaakt om in contact te komen met het werkveld en de mensen in het werkveld.  
Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat ik altijd open ben geweest over mijn 
rol als onderzoeker en het onderwerp waar mijn onderzoek zich op richtte. Enerzijds 
blijkt uit onderzoek dat verhullend optreden als onderzoeker minder de voorkeur heeft 
(Boeije, 2008), anderzijds past het bij een opsporingsorganisatie als de Koninklijke 
Marechaussee waarin integriteit een belangrijke kernwaarde vormt, niet om je ware 
identiteit te verhullen. Overigens heeft het kenbaar maken van de reden en het doel 
van mijn aanwezigheid ook veel gesprekken, informatie en daarmee beelden voor het 
onderzoek opgeleverd.
 
Het is hier op zijn plaats om te vermelden dat het onderzoek heeft plaatsgevonden 
vanuit de portefeuille Leiderschap, met als standplaats het Opleidings-, Trainings-, en 
Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. Als onderzoeker was 
ik als stagiaire in de organisatie aanwezig om het onderzoek uit te kunnen voeren 
(dat betekent ook dat er geen sprake was van een betaald dienstverband). Alle 
verplichte procedures, ten aanzien van een onderzoek door de Militaire Inlichtingen en 
VeiligheidsDienst (MIVD) en toestemming van de commandant voor participatie in het 
werkveld, zijn gevolgd.

De relatie tussen de onderzoeker en het werkveld heeft in belangrijke mate invloed op 
het verkrijgen van data. Een goede relatie bevordert het verkrijgen van data die bruikbaar 
zijn. Hierboven is kort geschetst hoe mijn relatie met het werkveld is vormgegeven 
en dat deze relatie het verkrijgen van data, die van voldoende relevantie en kwaliteit 
zijn, heeft bevordert. Het ontbreekt hier aan ruimte om alle manieren van contact met 
het werkveld in de introductieperiode en de uitkomsten daarvan te beschrijven; de 
opsomming van hoe dit heeft plaatsgevonden biedt de lezer voldoende zicht op welke 
manier ik aandacht heb gegeven aan het opbouwen van de relatie. Het is dan nog wel 
van belang om te reflecteren op een tweetal punten. Hierna beschrijf ik hoe door het 
werkveld is gereageerd op het onderzoek en mijn rol als onderzoeker.
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Reactie van medewerkers op mijn onderzoek en mijn rol als onderzoeker 
Respondenten en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee in het algemeen hebben 
goed en met name enthousiast gereageerd op het onderzoek en mijn rol. Als onderzoeker heb 
ik altijd het gevoel gehad welkom te zijn, met name door de openheid van alle mensen die ik 
gedurende het onderzoekstraject heb mogen ontmoeten. Zij toonden veel bereidheid om mij 
van alles uit te leggen en te laten zien, ik denk met veel plezier terug aan de introductieperiode 
en werkbezoeken, waarin ik urenlang met medewerkers tijdens hun werkzaamheden heb 
kunnen praten (zij schroomden niet om mij de leuke en de minder leuke dingen te vertellen). En 
tegelijkertijd heb ik veel kunnen zien van het werk en ben ik op locaties geweest waar ik zonder 
dit onderzoek nooit geweest zou zijn. Ik heb veel mensen gezien die trots waren op hun werk.  
 
Er is veel interesse geweest naar wat ik precies aan het onderzoeken was en nieuwsgierigheid 
naar de uitkomsten...”wanneer is het af en zijn de resultaten bekend?…Kunnen we na afloop iets 
met de uitkomsten?”  Dat vergde soms wat uitleg over dat een promotieonderzoek veel tijd in 
beslag neemt en dus een langdurig traject is en dat wetenschappelijk onderzoek vraagt om van 
te voren nog niet te weten waar het onderzoek op uitkomt (voor veel mensen was dat nieuw, 
het gebeurt ook relatief weinig dat er promotieonderzoek plaatsvindt in de organisatie of dat 
een collega met een langdurig wetenschappelijk onderzoeksproject bezig is). Het onderwerp 
leiderschap en zingeving werd bestempeld als “mooi” en “interessant”. Het feit dat ik een 
“buitenstaander” was, maakte het extra interessant. Men was erg benieuwd naar hoe ik als 
buitenstaander naar de organisatie keek en wat ik dan zag. Een van de eerste bijeenkomsten 
waar ik aan deelnam, was een vergadering van jonge teamleiders. Wat mij opviel tijdens de 
vergadering is dat de teamleiders met elkaar bespreken wat ze ervaren, wat hen bezighoudt en 
elkaar helpen om daar iets mee te doen. 
Tijdens een gezamenlijke lunch worden mij veel vragen gesteld over mijn onderzoek. Ik geef 
een toelichting op het onderwerp van mijn onderzoek en op mijn rol als onderzoeker; daarbij 
komt ook ter sprake dat ik voor de uitvoering van het onderzoek geen aanstelling heb bij de 
Koninklijke Marechaussee als medewerker. Eén van de reacties daarop was “dat ik er dan in geld 
niet direct rijker van zou worden, maar dat ik er zeker wel vriendschap voor terug zou krijgen”. 
 
Respondenten waren zeer behulpzaam “heb ik het goed gedaan?...en… Heb je er wel wat 
aan?” zijn vragen die mij als onderzoeker regelmatig gesteld zijn na afloop van het interview. 
Waar ik ook was, op iedere locatie waar ik ben geweest voor het doen van onderzoek of andere 
werkzaamheden, veel medewerkers hebben er aan bijgedragen dat ik mij ‘thuis’ voelde.
Het grootste compliment welke ik als onderzoeker heb gekregen was een opmerking van 
iemand die later in het traject ook zelf respondent zou zijn “je kracht ligt in het feit dat je niet 
van ons bent, maar wel met ons” een opmerking welke iets zegt over mijn nabijheid als mens en 
tegelijkertijd de distantie die je behoudt in je rol van onderzoeker.

Uit: persoonlijke aantekeningen over het onderzoek.



hoofdstuk 4152

Mijn ervaring als onderzoeker
Het doen van wetenschappelijk onderzoek is in verschillende opzichten een bijzondere ervaring. 
Deze periode heb ik voor mezelf (om in militaire terminologie te blijven) vaak omschreven als 
een “missie”; het op pad gaan om een doel te verwezenlijken (met alles wat daarbij hoort), in dit 
geval ontdekken wat zingeving is in organisaties en hoe leiderschap daaraan kan bijdragen. 
Waar ik in mijn werk als professional mijzelf normaliter kan introduceren met behulp van 
mijn functie, kon dat in dit traject niet. Je bent weliswaar onderzoeker, maar wat is dat in een 
organisatie waar er nauwelijks onderzoekers zijn? Ik heb er aan moeten wennen dat mijn 
identiteit in deze periode niet werd gevormd door het hebben van een functie, maar door wie ik 
zelf ben. 

Het op pad gaan in een organisatie welke je niet kent, verbindt je met vele mensen en hun 
verhalen (al dan niet in interviews), waarvan ik veel heb geleerd. Het was mooi om te zien dat de 
interviews voor mij als onderzoeker een manier waren om onderzoeksdata te vergaren, maar voor 
respondenten evenzo vaak een moment van reflectie waren, iets dat onlosmakelijk verbonden 
is met het onderwerp zingeving. Daarmee heb ik, naast dat ik iets kwam halen, ook iets kunnen 
teruggeven. In die zin was het doen van onderzoek naar het onderwerp leiderschap en zingeving 
in een organisatie op zichzelf een interventie. 

Ik heb de werkelijkheid vanuit een ander perspectief kunnen beschouwen en veel over de waarde 
van vrijheid geleerd en ook gezien hoe kwetsbaar vrijheid kan zijn. 
De periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden, was in meerdere opzichten een 
bijzondere periode waarin er veel is gebeurd. Om een aantal voorbeelden te noemen: de 
abdicatie van de koningin Beatrix, de Nuclear Security Summit (veel wereldleiders bezochten 
Nederland voor deze conferentie), de MH17 ramp, de verhoogde asielinstroom als gevolg van 
onrust in het Midden Oosten en de extra inzet van de Koninklijke Marechaussee in de bewaking 
en beveiliging van objecten met een hoog risicoprofiel naar aanleiding van terroristische 
aanslagen in Europa. Deze gebeurtenissen hebben invloed op Nederland en op de Koninklijke 
Marechaussee als organisatie. Je in een organisatie bevinden ten tijde van zo’n turbulente 
periode geeft een unieke inkijk en draagt bij aan het ervaren van een grotere maatschappelijke 
betrokkenheid.

Uit: persoonlijke aantekeningen over het onderzoek.

Een ander belangrijk punt van reflectie is wat het onderzoek heeft gedaan met de 
onderzoeker. Daarvoor heb ik in de beginfase, waarin deze invloed het meest zichtbaar 
is, omdat alles nieuw is, een ‘dagboek’ bijgehouden, waarin ik mijn eigen ervaringen 
puntsgewijs beschreef. Deze beschrijvingen hebben niet het karakter van gedetailleerde 
veldnotities, zoals in etnografisch onderzoek gebruikelijk is, maar geven wel voldoende 
mogelijkheid tot reflectie. Hieronder zal ik een korte omschrijving geven over hoe ik het 
onderzoek doen en het zijn van onderzoeker heb ervaren.
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Van outsider naar insider
De derde fase in participatie en observatie krijgt een nieuwe dimensie wanneer ik in 
dienst kom in een burgerfunctie als stafadviseur bij de Koninklijke Marechaussee, per 
januari 2014. In deze fase is het mogelijk om vanuit die rol een groot aantal bijeenkomsten 
en vergaderingen bij te wonen. Omdat deze activiteiten een ander doel dienden dan 
het onderzoek zijn daarvan geen aantekeningen bijgehouden. Het heeft mij wel de 
mogelijkheid gegeven om mijn inzicht in de organisatie te verdiepen, contact te maken 
en te onderhouden met het werkveld en mezelf op een andere manier inzicht in de 
organisatie te verschaffen. De periode van dataverzameling door middel van interviews 
(gestart in 2013) heeft zich beperkt tot en met het eerste halfjaar van de functie uit-
voering. Dat betekent dat het grootste deel van de respondenten ten tijde van het 
onderzoek geen contact met mij hebben gehad vanuit functioneel perspectief.

Als onderzoeker oog en aandacht hebben voor het werkveld: unieke ervaringen
Iets zeggen over de betekenis van leiderschap voor zingeving in organisaties, in een organisatie 
zoals de Koninklijke Marechaussee, is nagenoeg onmogelijk zonder je als onderzoeker te 
verdiepen in het werk dat de medewerkers uitvoeren. Om die reden heb ik gedurende de jaren 
waarin ik onderzoek deed op zeer regelmatige basis de werkvloer bezocht. Deze bezoeken 
vormden goede gelegenheden om gesprekken aan te gaan met medewerkers. Deze gesprekken 
over het werk hebben me geholpen om het vakmanschap te leren kennen en te begrijpen. 
De bezoeken aan de werkvloer, waren voor mij als onderzoeker een blijvende vorm van 
reflectie op mijn onderzoeksbevindingen. Hoewel observatie en participatie in dit onderzoek 
ondersteunende onderzoekstechnieken zijn, hebben deze technieken wel degelijk bijgedragen 
aan het kunnen analyseren van de data die de kwalitatieve interviews opleverden. 

Regelmatig, maar met name in de introductieperiode, hadden de bezoeken het karakter van 
het leren kennen van de organisatie en haar werkzaamheden. Dat deed ik door het bezoeken 
van eenheden die één of meerdere van de taken uitvoeren, zoals ik die in hoofdstuk 3 heb 
beschreven. Ik keek tijdens deze bezoeken mee met de medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm 
van het meelopen tijdens diensten. Zo draaide ik een dienst mee bij de grensbewaking op 
Schiphol. Bezocht ik een grote verkeerscontrole en liep ik mee met medewerkers binnen de 
objectbeveiliging. Maar ik bezocht ook eenheden tijdens een bijzondere inzet – zoals tijdens 
de Nuclear Security Summit 2014 – of tijdens bijzondere dagen, zoals met kerst. In sommige 
gevallen ging ik zelfstandig op pad. In andere gevallen ging ik mee met commandanten, die 
als leidinggevenden, hun medewerkers bezochten tijdens verschillende inzetten; een goede 
commandant is immers bij zijn of haar troepen, leerde ik in de afgelopen jaren. Stuk voor stuk 
waren dit activiteiten die me hielpen om zicht te krijgen op het werk, de mensen en op interacties
tussen mensen. Naar mijn mening essentieel om daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over het 
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belang van leiderschap in relatie tot zingeving in werk en organisatie. Door deze werkwijze was 
ik ook in staat om gesprekken aan te gaan met medewerkers over hun beleving van het werk 
en de ervaren zin-en betekenisgeving daarin. De waarde van de laagdrempelige koffiekamer 
gesprekken en de vele mensen die ik heb ontmoet zullen me nog lang bijblijven. Ze brachten me 
vaak ook relativering: door oog te hebben voor het echte werk op de werkvloer, realiseer je je 
waar het uiteindelijk om gaat; de mensen die het werk doen. 

Ik ben me er van bewust dat ik door dit onderzoek een aantal unieke ervaringen heb gehad. 
Te midden van deze hoeveelheid ervaringen zijn er altijd een aantal ervaringen welke je als 
onderzoeker en als mens in het bijzonder bijblijven. In dit kader wil ik een aantal van die 
ervaringen nader noemen.

Tijdens mijn onderzoeksperiode heb ik regelmatig ceremoniële bijeenkomsten bijgewoond, 
zoals herdenkingen. Deze waren altijd even indrukwekkend. Te midden van het leven van 
alledag vormen herdenkingen een moment van bezinning. Een moment waarop je je bewust 
wordt dat veiligheid en vrijheid geen vanzelfsprekendheden zijn. Veel mensen realiseren zich 
dat eenmaal per jaar, wanneer we op 5 mei onze vrijheid vieren. Door mijn onderzoek heb ik 
daar de afgelopen jaren veel vaker dan eenmaal per jaar bij stil gestaan en bovendien op een 
manier die veel dichterbij komt dan de lessen die we uit geschiedenisboeken kunnen leren. 
Het ontmoeten van veteranen en van familieleden van veteranen welke zich hebben ingezet 
voor vrede en veiligheid hebben mijn beleving van vrede, veiligheid en vrijheid op een hele 
andere manier beïnvloed dan dat geschiedenislessen ooit zouden kunnen doen. Maar ik heb 
niet alleen door herdenkingen stilgestaan bij het thema vieren. Ook andere ceremoniële 
bijeenkomsten (van meer of minder formele aard) zoals commando-overdrachten, beëdigingen 
en medaille-uitreikingen, lieten me zien hoe belangrijk deze momenten zijn. Ik beschouw 
deze momenten als rituelen, waarin op een bewuste en waardige manier aandacht is voor een 
bijzonder moment; voor de organisatie of voor een individu. Momenten waarin wordt gevierd, 
gewaardeerd, teruggeblikt, overgangen worden gemarkeerd en verhalen en betekenissen 
worden overgedragen en bovendien levend worden gehouden. Het zijn deze ervaringen die me 
bewust hebben gemaakt van welke betekenis er van deze momenten kan uitgaan in relatie tot 
zingeving, ook in de context van werk en organisatie. Ik denk dat deze momenten belangrijke 
dragers vormen van het esprit de corps zoals ik dat in hoofdstuk 5 toelicht. 

Er deden zich in de afgelopen jaren ook een aantal mogelijkheden voor om te ervaren hoe het is 
om te kunnen opereren en acteren in omstandigheden met een hoger geweldspectrum, 
waarmee medewerkers van de Koninklijke Marechaussee te maken krijgen in de dagelijkse 
uitoefening van hun functie. Die ervaringen kon ik opdoen door deel te nemen aan oefeningen, 
of deze te observeren indien ik ze te spannend vond om deel te nemen. Een aantal van
die oefeningen blijven me in het bijzonder bij. Bijvoorbeeld een oefening die ik bijwoonde 
waarin medewerkers, van onder andere de Koninklijke Marechaussee, werden voorbereid op 
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hun uitzendingen naar missiegebieden. In de training stond het oefenen van verschillende 
vaardigheden centraal gericht op de zelfredzaamheid van medewerkers en teams tijdens 
uitzending. Ook woonde ik na het volgen van een les over omgaan met geweld en het 
aanwenden van geweld in situaties die daarom vragen, een oefening bij van de BE (Bijzonder 
Eenheid) waarin AMOK procedures werden getraind. AMOK procedures zijn ontstaan na 
internationale incidenten zoals gijzelingen in winkelcentra en op scholen, en bevatten methodes 
die worden ingezet om gewapende personen te neutraliseren en slachtoffers te voorkomen. 
Het deelnemen aan en het observeren van schietoefeningen maakte hier ook onderdeel van 
uit. Het zijn deze ervaringen die me bewust maakten van de kennis, expertise en vakmanschap 
dat nodig is om het werk uit te kunnen voeren. Maar ook van de verantwoordelijkheid, het 
zelfvertrouwen, het vertrouwen in collega’s en de rust die nodig zijn om te kunnen handelen als 
het er daadwerkelijk op aankomt.  
 
Een andere ervaring die me bijblijft, is een dag meelopen met medewerkers die arrestantenzorg 
uitvoeren, wanneer er arrestanten zijn aangehouden (bijvoorbeeld bolletjesslikkers). Deze 
medewerkers dragen zorg voor het insluiten en het transport van de verdachten. Het zijn deze 
werkzaamheden die bijzondere competenties van de medewerkers vragen; zij vragen om oog 
voor het omgaan met mensen. Het betreft weliswaar verdachten, maar ook zij zijn mensen en 
hebben recht op een rechtvaardige en humane behandeling. Tijdens het meelopen in de dienst 
heb ik ervaren hoe de medewerkers de zorg voor het welzijn van de arrestanten vormgeven. 
Werken bij de Koninklijke Marechaussee vraagt niet alleen om actiegerichtheid, zoals ik heb 
ervaren tijdens het bijwonen van oefeningen in het hoger geweldspectrum, maar ook om begrip- 
en respectvol kunnen omgaan met mensen. 
 
Een heel andere ervaring doe ik op in juni 2016, wanneer ik door de Brigade Speciale 
Beveiligingsopdrachten (BSB) wordt gevraagd om voor twee dagen als zwaarbeveiligde VIP 
onderdeel uit te maken van een VIP beveiligingsoefening. Het betreft een eindoefening 
behorende bij de opleiding tot persoonsbeveiliger. Hier doe ik een unieke ervaring op; ik ervaar 
wat het betekent om beveiligd te moeten worden. In deze oefening ben ik geen actor, maar ben 
ik zelf het object van de oefening. En dat is, gezien ik iemand ben die de controle en touwtjes 
liever niet uit handen geeft, een grensverleggende activiteit. Twee dagen lang wordt ik beveiligd 
en is alles om me heen geregeld. Er is geen enkel moment waarop ik de mogelijkheid heb om na
te denken of te twijfelen over wat ik wel of niet zal doen, en kan ik niets anders dan vertrouwen 
hebben in en me over te geven aan het team en de bodyguard die mij beveiligen. Ook wanneer 
(door fictieve) incidenten de dreiging op mij toeneemt, ik met hoge snelheden, sirenes en 
zwaailichten over de weg wordt gereden en per helikopter wordt vervoerd. Het zijn twee 
bijzondere dagen. Ik heb van dichtbij gezien welke vaardigheden en kennis er nodig zijn om dit 
werk te kunnen doen en heb in het bijzonder mogen ervaren wat het doet wanneer medewerkers 
de competenties en het inlevingsvermogen bezitten om je die steun te geven die je nodig kunt 
hebben om je grenzen te verleggen wanneer het daar op aankomt.

Uit: persoonlijke aantekeningen over het onderzoek.
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4.7 Presentatie van de resultaten
In de hoofdstukken 5 en 6 presenteer ik de empirische resultaten van dit onderzoek. 
Dat doe ik voornamelijk door te beschrijven wat voor respondenten zingeving is, wat 
zingeving in werk en organisatie is (hoofdstuk 5) en hoe vanuit leiderschap daaraan 
wordt bijdragen. Ik laat ook zien dat aandacht voor leiderschapsontwikkeling een 
randvoorwaardelijke factor is om aandacht voor zingeving in de organisatie in te bed- 
den (hoofdstuk 6). Bij het presenteren van de data maak ik veelvuldig gebruik van 
quotes, waarmee ik de lezer een inkijk geef in de empirische resultaten. Daarbij borg 
ik de anonimiteit van mijn respondenten. Ik noem daarom geen namen van organieke 
organisatieonderdelen en geef slechts aan of een respondent behoort tot het 
strategisch, tactisch of operationeel leidinggevend niveau. Indien het relevant is, zal ik 
zonodig het taakveld benoemen, maar dit zal nauwelijks het geval zijn. Citaten hebben 
voornamelijk de functie van illustratie of verduidelijking van bevindingen, om dichtbij 
de realiteit van de respondenten te blijven. Gepresenteerde data zijn niet tot op het 
individu herleidbaar en zijn zodanig geformuleerd dat ze trouw zijn aan de woordkeuze 
van de respondenten, maar ze zijn ten behoeve van de leesbaarheid wel geredigeerd 
(standardized benadering (Boeije, 2008)). In deze hoofdstukken komen ook regelmatig 
kaders voor waarin ik een extra toelichting geef op zaken die ik heb waargenomen in 
de organisatie, de casus van dit onderzoek, wanneer zij verband houden met het te 
bestuderen verschijnsel zingeving. Het gaat te ver om deze kaders als thick description te 
beschouwen, zoals in antropologische studies gebruikelijk is, maar met deze informatie 
wil ik de lezer wel voorzien van meer informatie en beeld bij de context.

4.8 Tot slot
In dit hoofdstuk heb ik de lezer meegenomen in de in deze studie toegepaste onder-
zoeksmethoden. Ik heb het gekozen onderzoeksdesign (case-study) toegelicht, het 
onderzoeksproces, evenals de wijze van dataverzameling (onderzoeksmethoden) en 
data-analyse, welke ten grondslag liggen aan de resultaten die het onderzoek heeft 
opgeleverd. Ik heb beschreven hoe de begrippen betrouwbaarheid en validiteit kunnen 
worden toegepast op kwalitatief onderzoek ten einde de kwaliteit te kunnen beoordelen. 
Ik heb laten zien dat ik van verschillende procedures gebruik heb gemaakt en hoe ik 
dat heb gedaan om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen, zoals: triangulatie 
(in methoden en bronnen), peer-review, het hanteren van een onderzoeksontwerp 
(case-study) en het aanbrengen van standaardisatie in de werkwijze (conversatiehulp, 
transcriptie). Ik heb in dit hoofdstuk ook gereflecteerd op mijn rol als onderzoeker door 
de lezer mee te nemen in hoe ik contact heb gemaakt met het werkveld, hoe ik dat heb 
beleefd en hoe daarop is gereageerd.
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Voordat ik overga tot het presenteren van de resultaten in de hoofdstukken 5 en 6, 
wil ik eerst nog de aandacht vestigen op het volgende intermezzo. In hoofdstuk 2 van 
dit proefschrift schreef ik al dat zingeving traditioneel een aandachtsgebied is binnen 
de geesteswetenschappen. Aandacht voor en begeleiding bij bestaans- of zinvragen is 
het beroep van geestelijk verzorgers. Ik benoemde in de inleiding van dit proefschrift 
ook dat als gevolg van de keuze om zingeving in de context van werk en organisatie te 
bestuderen, ik zingeving in dit onderzoek niet benader als zorg- of hulpvraagstuk, zoals 
doorgaans gebruikelijk is binnen de beroepspraktijk van geestelijk verzorgers. Juist 
omdat ik wil onderzoeken welke plek zingeving heeft binnen een seculiere organisatie in 
de alledaagse gang van zaken, zonder dat er sprake is van een hulpverleningsvraag. Dat 
betekent niet dat ik in dit onderzoek het geestelijk verzorgers perspectief op zingeving 
en op zingeving in de context van werk en organisatie buiten beschouwing heb 
gelaten. Voordat ik aan de slag ben gegaan met de interviews onder leidinggevenden 
zoals hierboven beschreven, heb ik een verkennend, oriënterend vooronderzoek ge-
daan door geestelijk verzorgers van diverse denominaties, werkzaam binnen de 
Koninklijke Marechaussee, te interviewen over hun visie op zingeving, op zingeving in 
werk en organisatie en op hun rol in dat geheel. Aan deze oriëntatie, te kenmerken 
als voorbereiding op het eigenlijke onderzoek, heb ik verschillende inzichten ontleend 
welke mij hebben geholpen bij de verdere uitvoering van het onderzoek en het aangaan 
van interviews met respondenten. In het volgende intermezzo doe ik hiervan verslag.



Intermezzo158

Intermezzo

Zingeving in werk en organisatie: in gesprek met de geestelijke 
verzorging (GV)
In juli 2012 start ik met een introductieperiode binnen de Koninklijke Marechaussee 
(KMar), zoals ik beschreef in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Het introductieprogramma 
dat ik doorloop, is door de organisatie zelf vormgegeven en heeft als doel om mij zo 
breed mogelijk kennis te laten maken met de organisatie. In het introductieprogramma 
is ook een gesprek opgenomen met de geestelijk verzorger van het onderdeel van 
de KMar van waaruit ik op dat moment mijn onderzoekstraject aan het opstarten ben 
(augustus 2012). Een paar maanden later kom ik opnieuw geestelijk verzorgers tegen, 
ditmaal bij een herdenking. Via hen kom ik in contact met het hoofd van de GV-KMar. 
In april 2013 vindt er een gezamenlijke vergadering plaats van alle GV-ers die werkzaam 
zijn voor de KMar. Tijdens deze vergadering krijg ik de gelegenheid om mijzelf en mijn 
onderzoek te introduceren en vraag ik de medewerking van de GV-ers. Ik geef aan hen 
graag te interviewen in het kader van mijn promotieonderzoek, omdat ik benieuwd ben 
naar hun visie op zingeving in de context van werk en organisatie. De GV-ers stemmen 
enthousiast in en tevens wordt afgesproken dat ik mijn bevindingen aan de groep 
in een gezamenlijke vergadering zal terugkoppelen. In de periode half mei 2013 tot 
en met begin juli 2013 vinden 8 interviews van minimaal 2 uur plaats. Er zijn op dat 
moment 10 GV-ers werkzaam voor de KMar. In denominaties ziet de verdeling er als 
volgt uit: 4 GV-ers vanuit humanistische achtergrond, 3 aalmoezeniers (katholiek) en 
2 dominees (protestants). Bij de plenaire bespreking van de resultaten waren alle 10 
de GV-ers aanwezig. Ook voor deze interviews is een conversatiehulp opgesteld als 
geheugensteun voor de onderzoeker en de interviews zijn opgenomen, op hoofdlijnen 
uitgewerkt42 en geanalyseerd met behulp van codering in MAXQDA. Na het 2de interview 
is in de conversatiehulp (zie bijlage 7) ook het thema spiritualiteit opgenomen, omdat 
de gesprekken aanleiding gaven om ook daarover in gesprek te gaan. Voor meer 
achtergrondinformatie over GV binnen de KMar verwijs ik graag naar bijlage 8 van dit 
proefschrift.
In deze interviews met de GV-ers van de KMar heeft een eerste oriëntatie kunnen 
plaatsvinden op de het thema zingeving in de context van werk en organisatie 
en de bijbehorende topics die ik aan de orde wilde stellen tijdens interviews met 
leidinggevenden van de KMar. In dit intermezzo wil ik een aantal constateringen 
weergeven welke ik deed op basis van de interviews met de GV en welke de richting  
van mijn denken over het vervolg van mijn onderzoek hebben beïnvloed.

42 Door een student van de research master Religiestudies Vrije Universiteit Amsterdam,  
Maaike de Reuver.
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In eerste aanleg heb ik met de GV-ers beschouwd hoe zij aankijken tegen zingeving, 
wat is zingeving eigenlijk? In de gesprekken met GV-ers komt naar voren dat zij 
zingeving beschouwen als breed begrip, waar veel mee gepaard gaat. Zingeving gaat 
over dagelijkse dingen en over diepgaande vragen. Het is zowel een proces als een 
momentopname en heeft aspecten van geluk in zich. De GV-ers beschrijven zingeving 
ook als beweging of ontwikkeling; een continu zoeken naar bevestiging en waardering 
dat het leven de moeite waard is, het inrichten en vormgeven van het leven (op basis 
van een kader van waarden), en dat het te maken heeft met de ontwikkeling die mensen 
doorgaan in het leven inclusief alle blokkades die op hun pad komen en het bij- 
behorende “vallen en opstaan”. Zingeving wordt in die zin ook wel metaforisch 
beschreven als een “weg” of “ontdekkingstocht”; het zoeken naar en vinden van ant-
woorden op vragen naar de rode draad van het leven, op vragen naar en over de eigen 
identiteit. Zingeving heeft ook te maken met het kunnen aanbrengen van duiding en 
betekenisgeving in het eigen levensverhaal. Dat gaat actief (zingeving), maar is ook iets 
wat mensen toekomt of toevalt (in die zin zouden ook de termen zinvinding of zinkrijging 
van toepassing kunnen zijn). Zingeving is bewuste reflectie op essentiële vragen (wat 
zou ik willen in het leven? Welke waarden zijn belangrijk? Wat is goed gegaan, wat kan 
ik eruit halen? Wat zijn mijn kwaliteiten?). Onderscheid tussen zingeving en spiritualiteit 
lijkt lastig gemaakt te kunnen worden. Beiden hebben met elkaar te maken. Spiritualiteit 
kan worden beschreven als dat wat inspireert en bezielt en kan vervolgens bijdragen 
aan zingeving, dan ligt het in elkaars verlengde. Maar de meeste GV-ers geven aan 
spiritualiteit in relatie tot de context van werk en organisatie beladen te vinden. 
Zingeving lijkt meer te passen bij de werkcontext, spiritualiteit meer in de privé-setting, 
omdat het geassocieerd kan worden met het transcendente of de verticale stroom. 
Wanneer spiritualiteit wordt opgevat als inspiratie past het echter ook weer bij werk. 
Het onderscheid lijkt er op een manier wel te zijn, maar helemaal helder worden doet 
het niet. 

Een vervolgstap in de gesprekken was het beschouwen van zingeving in de context 
van werk en organisatie. Hoe zou zingeving volgens de GV vorm kunnen krijgen 
in een organisatie? Als er aandacht is vanuit de organisatie voor zingeving, dan is er 
volgens de GV aandacht voor mensen. Her- en erkenning dat mensen kwaliteiten en 
potentie hebben om te groeien en dat de organisatie haar best doet om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan het levensverhaal van mensen; dat de randvoorwaarden worden 
geschapen om dat levensverhaal te laten opbloeien. Zingeving in werk en organisatie 
wordt ook omschreven als het helder hebben van de organisatiemissie en dat er 
aandacht wordt besteed aan het vertalen van die missie, zodat medewerkers die missie 
kunnen verbinden met zichzelf en hun eigen verhaal. Maar ook aandacht voor diversiteit 
in de organisatie wordt benoemd als zingeving in de context van werk en organisatie, 
evenals het inbedden van GV-ers. Binnen de KMar zien de GV-ers dat de ‘zachte kant’ 
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van de organisatie in ontwikkeling is wat wordt beschouwd als een mooi proces. Eén van 
de GV-ers benoemt het als dat de KMar geestelijke lenigheid ontwikkelt. 
De GV-ers zien een koppeling tussen leiderschap en zingeving als het gaat over of 
zingeving in een organisatie tot uiting komt of kan komen. Dat kan, wanneer leiders:

–   Het bewustzijn hebben dat de positie waar je als leider in verkeert te maken heeft met 
veel aspecten van zingeving;

–   Oog hebben voor mensen: zonder aandacht voor mensen, geen zingeving.
–   Ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. Meerdere GV-ers geven aan dat 

aandacht voor Servant-Leadership daar nauw mee verbonden is.

–   Zingeving beschouwen als proces en niet als momentopname. Zingeving is iets 
waar je steeds weer opnieuw mee bezig moet zijn, gaande moet houden als proces. 
Zingevingsvragen herhalen zich immers en de antwoorden kunnen meegroeien met 
elke andere setting. Een eenmalige cursus draagt dus niet voldoende bij.

–   Bewust zijn van hun voorbeeldrol; als leiders aandacht hebben voor zingeving dan 
druppelt dat door.

–  Niet voortdurend bezig zijn met zichzelf en de eigen positie en belangen.

In de interviews heb ik ook samen met de GV de functie van een GV-er beschouwd. GV ziet 
voor zichzelf de rol weggelegd om mensen te ondersteunen in het geven van betekenis, 
en te helpen om gebeurtenissen of vragen te verbinden met het levensverhaal; “mensen 
te helpen in de ontdekkingstocht naar zichzelf.” Door het stellen van de zogenoemde 
“trage vragen” waardoor reflectie kan plaatsvinden. Ondersteunen door te luisteren; 
mensen willen gehoord en verstaan worden en zijn op zoek naar erkenning. Dat kan 
in alle settingen zijn, maar zeker wanneer mensen vastlopen in hun functioneren, in 
hun mens zijn. GV kan helpen bij het aanbrengen van samenhang in het levensverhaal. 
GV gesprekken zijn er dan om diepgang aan te brengen en om de blik op zaken te 
verruimen door voorbij bestaande kaders te denken en te kijken. Maar wanneer ik met 
de GV reflecteer op welke rol zij zouden kunnen hebben als het gaat om het vormgeven 
van aandacht voor zingeving in de context van een organisatie, komt een ambigue 
houding naar voren. Ambigu, omdat de respondenten enerzijds aangeven dat het goed 
zou zijn als de organisatie er zelf aan zou denken om GV te betrekken, omdat zij als 
specialist op het terrein van zingeving (waar leidinggevenden dat van origine niet zijn) 
van meerwaarde kunnen zijn. De blikrichting en de wijze van vragen stellen is immers 
anders. Het betrekken van dit perspectief kan meer rijkdom in visies en veelkleurigheid 
brengen. Anderzijds geven de respondenten aan dat die betrokkenheid in het gedrang 
komt met de vrijplaats positie: geassocieerd kunnen worden met de lijn (commandanten) 
of de organisatie zou nadelige invloed kunnen hebben en drempelverhogend kunnen 
werken. Er is ook sprake van enige scepsis ten opzichte van het thema zingeving in 
de organisatiecontext: er wordt betwijfeld of er wel echt sprake is van aandacht voor 
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zingeving of dat daar een verborgen agenda achter zit die gaat over het verhogen van 
arbeidsproductiviteit. GV geeft aan er niet vanuit een kosten-baten analyse in te zitten, 
zoals de organisatie dat wel doet. In die zin lijkt de GV zich ook wel te positioneren 
als ‘buitenstaander’, die een actieve rol heeft richting de organisatie om te zorgen 
dat de mens in beeld blijft. Een van de respondenten omschrijft het ook als roeping 
om aandacht te vragen voor het individu binnen de organisatie, om er te zijn voor de 
mens, en daarmee in te gaan tegen de organisatie en aspecten van haar cultuur (de 
opsporingsenergie binnen de KMar die angst in de hand kan werken). De rol van de GV 
lijkt ook erg individueel gericht: het verlenen van zorg aan mensen die om wat voor reden 
dan ook extra zorg nodig hebben bij problemen en conflicten in de werk- of privésetting. 
Het grote merendeel van de tijd gaat zitten in het begeleiden van individuele casuïstiek 
die meer zorg gerelateerd is dan dat er sprake is van betrokkenheid bij ontwikkelingen in 
de organisatie die wel degelijk raakvlakken hebben met zingeving, zoals de GV-ers dat 
ook zelf aangeven. Enerzijds klinkt er dus een roep van ‘betrek de GV meer’ en vragen 
een aantal GV-ers zich af of ze wel voldoende worden betrokken (het gevoel hun best 
te moeten doen geaccepteerd te worden, dat het moeite kost van GV om te laten zien 
wat hun bijdrage kan zijn op het vlak van de organisatie). Anderzijds is er sprake van het 
bewust houden van afstand in de vorm van een buitenstaandersperspectief. Waar met 
name de vrijplaatsfunctie de reden voor lijkt te zijn. Maar zit die vrijplaatsfunctie dan 
niet onbedoeld in de weg? Kan het adviseren van de organisatie over het inbedden 
van aandacht voor zingeving dan echt niet in combinatie met de vrijplaatsfunctie? Of 
kan er ook een middenweg worden gevonden? Dit zijn voorbeelden van vragen die de 
uitkomsten van deze interviews bij mij oproepen. 
Wanneer ik kijk naar wat de GV verstaat onder zingeving en zingeving in de organisatie-
context, dan denk ik juist dat deze expertise zich niet gescheiden zou moeten voordoen 
van werk en organisatie en zie ik zelf des te meer reden en kans om het GV perspectief 
in te brengen in de context van werk en (seculiere) organisatie. 

Deze constateringen en vragen die de interviews bij mij opriepen, heb ik gedeeld met 
de GV-ers tijdens een gezamenlijke vergadering (september 2013). Deze constateringen 
vinden weerklank. De algemene mening is dat het GV perspectief onderscheidend en 
van meerwaarde kan zijn, maar niet duidelijk is hoe dat perspectief in de organisatie het 
beste ingebracht kan worden en hoe zich dat dan kan verhouden tot de vrijplaats. Ook de 
beeldvorming over de GV dat zij er vooral is voor individuele begeleiding van mensen, 
terwijl dat niet per se het geval hoeft te zijn. De GV-ers ervaren de terugkoppeling naar 
aanleiding van de interviews als een appel op de mogelijkheden van de GV en het 
geeft hen stof tot nadenken. Voor mij als onderzoeker betekent deze voorbereidende 
oriëntatie dat ik constateer dat de GV met name inzet op individuele begeleiding van 
mensen bij (zingevings)problematiek, terwijl ik in de organisatie juist een grote roep 
om aandacht voor inbedding van zingevingsaspecten constateer. Ook in combinatie 
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met leiderschap, waarin ik zie dat de leidinggevenden binnen de KMar organisatie zich 
geïnspireerd voelen door en ook een behoefte hebben aan een ander perspectief op 
de betekenis van leiderschap, waarin aandacht voor zingeving is ingebed (waaronder 
Servant-Leadership). Ik constateer dus dat het perspectief van waaruit de GV werkzaam 
is en de context van werk en organisatie bij elkaar gebracht kunnen worden. De vraag is 
echter hoe je beide bij elkaar brengt? 43 

In hoofdstuk 5 en 6, de hoofdstukken die volgen op dit intermezzo, zal ik mij toeleggen 
op het beschrijven wat de respondenten in dit onderzoek verstaan onder zingeving en 
onder zingeving in de context van werk en organisatie (hoofdstuk 5). Ik zal eveneens 
beschrijven hoe vanuit leiderschap daaraan kan worden bijdragen. En ook zal ik laten 
zien dat aandacht voor leiderschapsontwikkeling een randvoorwaardelijke factor is om 
zingeving in de organisatie in te kunnen bedden (hoofdstuk 6). Daarmee probeer ik over 
de grens tussen GV en (seculiere) organisaties heen te stappen.

43 Deze bevindingen lijke overeen te komen met waarvoor gepleit wordt in de bundel ‘In 
het oog in het hart’ van Körver (red).Deze bundel geeft verschillende praktijkverhalen en 
voorbeelden weer van GV-ers werkzaam binnen diverse werkvelden (zorg, justitie, defensie, 
onderwijs en maatschappelijk welzijn) die pleiten voor een herbeschouwing van de positie 
van de GV in de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Klassiek gezien werkt GV vanuit een 
vertegenwoordigingsmodel, waarbij GV-ers werkzaam zijn vanuit een specifieke denominatie 
en waarin sprake is van een vrijplaatsfunctie. In deze bundel wijzen de verhalen vanuit de GV 
praktijk op het nut en de noodzaak voor de GV om op zoek te gaan naar een nieuwe status en 
beroepsinhoud, om een transitie aan te gaan naar een model waarmee de GV deskundigheid 
weer in het hart van organisaties teruggebracht kan worden. De verhalen in deze bundel dagen 
het vak GV uit om zichzelf te laten zien als participant en professional in de organisatie waarvoor 
gewerkt wordt. Het daagt de GV-er tevens uit om zichzelf te zien als een werknemer die bijdraagt 
aan verdieping en verduidelijking; als een werknemer die tezamen met andere professionals 
bijdraagt aan het primaire proces, vandaar de titel van de bundel: In het oog in het hart. In deze 
bundel staat ook een praktijkverhaal over een project geïnitieerd door de GV bij de KMar. De GV 
zet een project op: ‘Zin in werk’, om daarmee de organisatie te ondersteunen bij het vormkrijgen 
van Servant-Leadership in de werkpraktijk. Het project omvatte onder meer trainingen voor 
medewerkers waarbij medewerkers aan de hand van een narratieve benadering aan de slag 
gingen met de reflectie op ethische dilemma’s uit hun alledaagse werkpraktijk. Het project heeft 
echter nooit doorgang gevonden. In het artikel (Ritzerveld, 2014 in: K Körver (red.)) worden 
mogelijke redenen voor het geen doorgang vinden van het project gezocht in de positie en het 
profiel van de GV binnen de KMar. 
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5. Zingeving in werk en organisatie
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5.1 Inleiding
In het inleidende hoofdstuk van dit boek formuleerde ik als één van de ambities in dit 
onderzoek het volgende: 

Op basis van empirisch materiaal het concept zingeving in organisaties beter beschrijven, 
definiëren en verfijnen, waardoor meer inzicht ontstaat in hoe het thema zingeving 
binnen werk en organisatie vorm krijgt.44

In hoofdstuk 2 van dit boek heb ik het fenomeen zingeving en in het bijzonder zingeving 
in de context van werk en organisatie vanuit theoretisch perspectief verkend. Maar voor 
het bewerkstelligen van de gestelde ambitie in dit onderzoek vormt de verkenning 
en analyse van data, die op basis van empirische onderzoeksmethoden zijn vergaard, 
de belangrijkste bron in het beantwoorden van de exploratieve vraagstelling in dit 
onderzoek. Mijn veronderstelling is dat inzicht op basis van kwalitatieve data nodig is 
om te begrijpen welke aspecten en factoren bijdragen aan het ervaren van zingeving 
in werk en organisatie. Want pas wanneer dat inzichtelijk is, kan begrepen worden hoe 
– bijvoorbeeld door leiderschap – aan die ervaring een bijdrage kan worden geleverd.
In dit hoofdstuk beschrijf ik de resultaten die naar voren zijn gekomen uit de analyse van 
de empirische data die ik verkreeg uit 56 kwalitatieve interviews met leidinggevenden 
van de Koninklijke Marechaussee op zowel operationeel-, tactisch- als strategisch 
organisatieniveau.45

In dit hoofdstuk neem ik de lezer mee in de resultaten die het empirisch deel van 
het onderzoek heeft opgeleverd. In het beschrijven van de bevindingen zal ik in dit 
hoofdstuk – ter illustratie – gebruik maken van uitspraken van respondenten (weliswaar 
in anonieme vorm en niet tot op de persoon herleidbaar) teneinde er een kleurrijk 
en verhalend geheel van te maken. Aan het schrijven van dit hoofdstuk, en dat geldt 
eveneens voor hoofdstuk 6, is een uitvoerig analyseproces van deductief, inductief en 
conceptueel coderen voorafgegaan, zoals ik heb beschreven in hoofdstuk 4 van dit 
boek. Dat betekent dat in de weergave van de resultaten mijn beschouwing en analyse 
als onderzoeker al is verwerkt. De weergave van de resultaten in dit hoofdstuk zijn dus 

44 Bij deze ambitie moeten een tweetal punten worden opgemerkt. 1) Ik beschouw zingeving in de 
context van werk en organisatie in deze studie vanuit mijn specifieke achtergrond, te weten het 
vak van de geestelijke zorg, maar niet vanuit zorg- of hulpverleningsperspectief. 2) In deze studie 
hebben leidinggevenden als respondenten gefungeerd, welke allen ook leidingontvangende 
medewerkers zijn. De empirische data waaruit de resultaten voortkomen die ik in dit hoofdstuk 
beschrijf, zijn dus gebaseerd op het perspectief van respondenten die zowel leidinggeven al 
leiding ontvangen. Het perspectief van medewerkers die uitsluitend leiding ontvangen en geen 
eigen leidinggevende regelruimte hebben is in deze studie niet opgenomen.
45 Voor de wijze waarop ik de respondenten in dit onderzoek heb verworven, verwijs ik de lezer 
naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.
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niet een eenvoudige opsomming van de empirische data, maar in dit hoofdstuk worden 

concepten weergegeven die op basis van het analyseproces zijn ontstaan. De uitspraken 

van respondenten gebruik ik om die concepten nader te verduidelijken. Kort gezegd, 

geef ik mijn beschouwing weer en maak ik gebruik van citaten van respondenten om 

die beschouwing te ondersteunen en kleuring te geven. In dit onderzoek ligt tenslotte 

de nadruk op het in beeld brengen van empirische bevindingen en de uitspraken van 

respondenten zelf zeggen daarin veel meer dan dat ik als onderzoeker zou kunnen 

verwoorden. Een meer abstracte beschouwing vindt pas in hoofdstuk 7 plaats, wanneer 

ik een framework voor zingeving in organisaties presenteer.

Respondenten op het operationeel leidinggevend niveau worden in dit hoofdstuk aan-

geduid met Oper, gevolgd door het betreffende respondentnummer. Respondenten 

op het tactisch leidinggevend niveau worden aangeduid met Tact, gevolgd door het 

respondentnummer. Respondenten op het strategisch leidinggevend niveau, duid ik aan 

met Strat, eveneens gevolgd door het bijbehorende respondentnummer.

In paragraaf 5.2 vindt een eerste verkenning plaats naar het onderwerp zingeving. In 

deze paragraaf beschrijf ik wat respondenten verstaan onder zingeving in algemene zin 

en staat de context van werk en organisatie nog even niet centraal. Vervolgens beschrijf 

ik in paragraaf 5.3. wat zingeving is in de context van werk en organisatie. Daarbij 

hanteer ik een indeling die ik, zoals toegelicht in hoofdstuk 2, heb ontleend aan Neal en  

Bennet (2000) en Milliman, Czaplewski en Ferguson (2003). Zo laat ik eerst zien wat 

bijdraagt aan de ervaring van zingeving op het niveau van de individuele medewerker, 

om vervolgens verder te gaan met het bespreken hoe door respondenten zingeving 

wordt ervaren op het niveau van teams. Aansluitend geef ik een illustratie hoe zingeving 

volgens de respondenten vorm krijgt vanuit het niveau van de organisatie als geheel. 

In paragraaf 5.4 tot slot zal ik de resultaten, zoals ik in dit hoofdstuk heb beschreven, 

samenvatten.

5.2 Zingeving: een eerste verkenning
In alle interviews heb ik respondenten de vraag voorgelegd of zij voor zichzelf konden 

beschrijven wat zingeving is. Aan de hand van deze vraag heb ik een verkenning willen 

doen naar wat de respondenten kenmerken als zingeving in algemene zin. Ik heb daar 

bewust niet direct een focus in willen aanbrengen richting zingeving in werk, organisatie 

of functie.

Mijn eerste constatering is dat het lastig is voor respondenten om zingeving te be-

schrijven los van voorbeelden uit de dagelijkse werkelijkheid en de context van werk. 

Dat kan erop wijzen dat zingeving in werk en zingeving buiten werk als vanzelfsprekend 

in elkaar overlopen, zonder dat mensen zich daar direct bewust van zijn. Respondenten 

geven aan dat zingeving een (complex) geheel is van allerlei factoren, zowel in werk 

als in het privéleven en nauw verbonden is met hoe het met je gaat. Wanneer deze 
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veelheid aan factoren elkaar positief beïnvloedt en met elkaar in balans is, draagt ze bij 

aan een algeheel gevoel van welbevinden en het naar je zin hebben:

“Je moet lekker in je vel zitten, je hele omgeving moet in balans zijn.” (Oper, 8)

Respondenten omschrijven zingeving dan ook als een integraal onderdeel van het leven 
waarin er afwisseling is tussen en balans is in aandacht voor verschillende domeinen van 
het leven, zoals werk, sport, vrienden, familie en kinderen. De balans (houden) tussen 
werk en privé is iets dat respondenten moeite kost. Zij geven aan dat het vermogen 
om balans te houden zich met het toenemen van de leeftijd ontwikkelt. Wanneer er 
sprake is van een gevoel van algeheel welbevinden heeft dat een weerslag op zowel 
het privéleven als het functioneren in het werk. Maar ook of zingeving wel of niet wordt 
ervaren en beleefd. Er wordt door de respondenten dus een verband gezien tussen hoe 
het op het werk met je gaat en hoe het privé met je gaat; heb je het op je werk naar je 
zin dan is de kans dat je het thuis ook naar je zin hebt groter en omgekeerd. Een paar 
uitspraken van respondenten illustreren dit:

 
“Voor mij is dat [zingeving] een complex geheel van thuis, werk, plezier. Zin in het 
leven hebben, daar hoort werk bij…Het is nauw verbonden hoe het met je gaat, wat 
je leuk vindt. Hoe je met plezier je werk kunt doen en hoe je met plezier thuis kunt 
zijn.” (Tact, 18)

“Want dat houdt altijd verband met elkaar, als je het niet naar je zin hebt [op het 
werk] dan moet je het ergens anders zoeken, want het heeft een weerslag op je 
thuissituatie.” (Tact, 21) 

Ondanks dat het voor respondenten lastig blijkt om het fenomeen zingeving te 
beschrijven los van hun werk, levert een eerste verkenning van zingeving in de interviews 
toch een aantal kenmerkende omschrijvingen op. Zo geven respondenten aan dat zin-
geving nauw verbonden is met het (leren) vinden van je eigen koers in het leven en met 
het voelen van gedrevenheid. 
Een tweede kenmerk van zingeving die in de verhalen van respondenten naar voren 
komt is; ertoe kunnen doen, van meerwaarde kunnen zijn en van betekenis kunnen 
zijn in het leven. De affectieve kant van zingeving komt tot uiting in de verhalen van 
respondenten, doordat zij aangeven zingeving te associëren met positieve gevoelens 
en emoties als geluk, plezier en het ervaren van verbondenheid. 

Je eigen koers vinden
Je oriënteren in het leven is een belangrijk aspect van zingeving, zo zagen we al in 
hoofdstuk 2. Een ander woord voor zingeving kan dan ook bestaansoriëntatie zijn. 
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Oriëntatie in het leven is ook wat ik terug zie in de verhalen van de respondenten wan-
neer zij vertellen over zingeving. 
Zo geven respondenten aan dat zingeving te maken heeft met op de juiste plek zitten 
waarmee wordt bedoeld: een plek waar je mogelijkheden tot uiting kunnen komen en 
er verbinding is met je eigen ‘ik’. Dit gaat zowel op voor het werk als voor het privéleven. 
Zingevend is het in ieder geval wanneer je talenten tot uiting kunnen komen in wat je 
doet. Ontwikkeling in brede zin draagt bij aan het ervaren van zingeving, omdat leren 
en ontwikkelen het individu helpen om de eigen plek in de wereld te vinden en deze 
ook te duiden. 

“…Met plezier in de krachten van je kunnen zitten, dat je lekker in je element zit, dat 
zie ik wel onder zingeving.” (Tact, 11) 

“…In de breedte is zingeving ook iets voor jezelf…maar de combinatie met je privé 
met je eigen ik en met je eigen mogelijkheden of beperkingen maakt of je het gevoel 
van zingeving wel of niet gaat krijgen. Het heeft te maken met wel of niet op het 
juiste plekje zitten en dat is privé net zo als werk gerelateerd.” (Oper, 17)
 
“Zingeving is ook wel woekeren met je talent; als je weet of erachter komt dat je 
ergens goed in bent, om dat te gebruiken vooral ook om anderen die energie te 
geven of te helpen of te ontwikkelen.” (Tact, 12) 

“…Bijvoorbeeld iets waardoor ik mezelf verbreed in de kennis van deze wereld en 
dat ik vervolgens genuanceerder weet waarom wij nu ook zo in deze wereld staan.” 
(Tact, 24) 

Het vinden van je eigen koers is volgens de respondenten niet iets dat per definitie 
eenvoudig of gemakkelijk is. En lijkt ook pas gevonden te worden met het toenemen 
van de leeftijd en naarmate iemands persoonlijke ontwikkeling voort gaat. Erachter 
komen dat je wellicht niet op de juiste plek zit, hoort ook bij het proces van je eigen 
koers vinden. Maar ook keuzes maken om iets niet te doen, omdat het niet bijdraagt 
aan geluk, simpelweg omdat iets niet bij je past.

“[zingeving] Daar moet ik even over nadenken…dat is niet zo eenvoudig, dat is best 
wel een zoektocht.” (Oper, 2) 

“…Een ultieme vorm van zingeving is erachter komen dat je op een plek zit waar je 
niet thuishoort.” (Tact, 14)
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“…Het is wel iets wat ik op mijn 20ste nog niet had…en waar het in zit weet ik 
niet, in mijn eigen ontwikkeling denk ik…naarmate je ouder wordt ga je over dingen 
nadenken die je in een ander stadium in ieder geval niet op die wijze overdacht 
hebt.” (Tact, 3)

Respondenten geven aan dat zij met het toenemen van de leeftijd beter weten wat 
bij hun past en daar ook bewuster voor gaan kiezen. Zingeving gaat in die zin ook om 
het leren bij jezelf te blijven en daar keuzes in te maken. Respondenten benoemen 
dat als met je eigen stroom meegaan en authentiek zijn; hier vindt dus een nadere 
verduidelijking plaats van wat wordt verstaan onder ‘in verbinding zijn met je eigen ik.’ 

“…Iets vinden wat bij je past…vanuit je natuur ga je daar zelf wel naar op zoek…
ik denk niet dat je tegen de stroom in gaat zwemmen met jezelf,  maar uiteindelijk 
ga je zelf kiezen van hier voel ik me fijn bij, of hier voel ik me niet fijn bij…Ik denk 
dat een mens altijd op zoek is naar zingeving en ik denk dat je je er pas bewust van 
wordt als je zingeving aan het verliezen bent. Als je je niet meer prettig voelt, dan ga 
je om je heen kijken op zoek naar iets anders...Dat wil niet zeggen dat als je ergens 
aan begint dat je dat gevoel gelijk al hebt…het is een zoektocht…maar je hebt 
keuzemogelijkheid.” (Oper, 18) 

“…Dus ik weet van mezelf wel beter de koers te varen…die eigenlijk heel vaag 
begon, maar waar ik steeds meer op aan koers. Ik merk ook dat naarmate je [als 
leidinggevende] meer authentiek bent, jezelf bent, het in feite voor alles en iedereen 
makkelijker is.” (Tact, 3) 

Gedrevenheid
Naast het vinden van je eigen koers in het leven geven respondenten ook aan dat het 
ervaren van een drive of gedrevenheid in zichzelf een aspect is van zingeving. Zingeving 
is iets dat je beweegt om te doen wat je doet, zingeving lijkt dan een synoniem te zijn 
voor (intrinsieke) motivatie. 

“…Zingeving is voor mij een natuurlijke behoefte om iets te doen, te ondernemen, 
dat doe ik uit mezelf en zit in je denk ik.” (Oper, 1) 
 
“…Wat beweegt je om elke ochtend de auto in te stappen? En veel van je vrije tijd 
daar [op het werk] te besteden? Waar doe je het voor? Wat is je drive? Wat is je 
motivatie?” (Oper, 2)

Gedreven zijn betekent ook plezier ervaren in het hebben van uitdagingen. Een gebrek 
aan motivatie is geen zingeving.
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“…Wanneer ik er plezier aan beleef; omdat ik er een uitdaging in zie, omdat het 
spannend of nieuw is…uiteindelijk probeer ik ergens goed in te worden.” (Oper, 14) 

“…Dingen doen omdat ik het doe vind ik geen zingeving.” (Oper, 5)

In relatie tot gedrevenheid wordt zingeving door respondenten verbonden met waarden; 
hoe sta je in het leven en door welke waarden word je daarin gedreven? Zingeving 
betekent dan dat je staat voor wat je doet, waardoor je bereid bent er het beste uit 
te halen en er tot het uiterste voor te gaan. Die waarden, zo benoemt één van de 
respondenten, krijg je als individu voor een deel mee uit de opvoeding die je als kind 
hebt gehad. Daar waar het om waarden gaat, maken respondenten een koppeling met 
kwaliteit. Gedreven zijn door waarden bepaalt de kwaliteit van wat je doet.

“…Dat heeft te maken met uit wat voor nest je komt en hoe je bent grootgebracht…
wat voor waarde hecht je aan bepaalde dingen…hoe ga je met mensen om? Hoe ga 
je met spullen om? Hoe ga je met organisaties om, wat is daarin voor jou belangrijk? 
Dat verschilt wel van persoon tot persoon.” (Tact, 1) 
 
“…Zingeving is altijd gerelateerd aan iets, los van werk, het is hoe je in het leven 
staat, en ik denk dat je uit alles het beste wilt halen; uit je werk en omgeving, de 
organisatie, thuis en te genieten van het leven.” (Oper, 10)

“Als jij niet weet waarvoor je staat of wat je wilt dan zal je nooit tot het uiterste 
kunnen gaan, als jij niet achter je ideeën staat…dat vind ik zingeving.” (Tact, 6) 
 
“…Zingeving is volgens mij als je ergens achter staat, dan ligt de kwaliteit altijd een 
trapje hoger, zowel zakelijk als privé.” (Tact, 7) 

Je stempel kunnen zetten: van betekenis zijn
In de verkenning van zingeving kwam als tweede kenmerk in sterke mate naar voren in 
de verhalen van respondenten: ertoe kunnen doen als mens en van meerwaarde en 
betekenis zijn in het leven. 

“Zingeving is ertoe doen, het is dat elke dag als je naar huis rijdt dat je het gevoel 
hebt dat je er toe gedaan hebt dat je zegt van nou dit was een dag, ik heb dit en 
dat heb ik bereikt…dat je het gevoel hebt dat je een meerwaarde bent voor andere 
mensen en dat is voor mij zingeving…” (Oper, 3) 
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“Tuurlijk is dat [zingeving] voor iedereen anders. Maar in de basis is dat hetzelfde. 
Je wilt gewoon tevreden zijn met je leven. Je wilt gewoon ertoe doen…in de basis 
gaat het om het ertoe doen. Ertoe doen, je gelukkig voelen, voor jezelf in ieder 
geval zeggen van deze dag is niet verloren geweest…Dan zul je voor jezelf moeten 
reflecteren. Van wat is mijn positie en wat is mijn inbreng geweest in een bepaald iets 
deze dag…het komt wel eens voor dat je zo’n dag hebt, dat je helemaal niks doet. 
Dat je ’s avonds ja eigenlijk wel lamlendig voelt…” (Oper, 22)

Gevoel hebben van betekenis te (kunnen) zijn, betekent ook zicht hebben op de eigen 
inbreng in een groter geheel. Die inbreng hoeft overigens niet iets baanbrekends of 
groots te zijn, er simpelweg zijn voor mensen en naar hen luisteren, is op zich ook al 
een bijdrage:

“Soms wordt dan wel eens gedacht van als ik maar laat zien dat ik dat allemaal doe…
dan ben ik belangrijk…nee als je hier een gesprek hebt of wat dan ook je hebt een 
gesprek met je werknemers en je hebt voor je gevoel aan het einde van de dag van 
nou dat het toch wel heel belangrijk is geweest.” (Tact, 5)

Een aantal respondenten beschouwt het onderwerp van betekenis zijn breder en 
zien zingeving als dat ze aan het einde van hun leven kunnen zeggen dat ze ertoe 
hebben gedaan in het leven en hun stempel in dat leven hebben weten te zetten:  

“In hele algemene zin, geen nutteloos bestaan…Als ik morgen dood ga, wat heb ik 
dan eigenlijk achtergelaten…” (Oper, 20) 

“Voor jezelf buiten het werk om moet je uiteindelijk als je 80 bent, op je leven terug 
kunnen kijken en denken ik heb iets bijgedragen aan mijzelf of aan de maatschappij, 
afhankelijk van je eigen normen en waarden of doelen. Dat stukje zingeving dat vind 
je dan terug in je dagelijkse werkzaamheden.” (Oper, 15) 

“[Als je zingeving] loskoppelt van werk…waarom zijn wij op aarde. Waarom zijn we 
als individu op aarde, zo zou ik hem dan loskoppelen. Dus dat je aan je sterfbed 
je leven overziet en bedenkt wat is nu de meerwaarde van mezelf geweest in dit 
leven?” (Tact, 8) 

“… je hebt twee punten van A naar B en de rechte weg is de kortste weg. A is het 
geboren worden en B is het overlijden. Als het er tussen die twee momenten geen 
verschil is geweest met de tijd dat je op aarde bent geweest, dan is er geen sprake 
van zingeving…Dus dan heeft het te maken met…In zekere zin je stempel kunnen 
drukken op de aarde.” (Tact, 9) 
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Hoewel zingeving hier in verband wordt gebracht met iets groters, namelijk het hele 
leven, wil dat ook hier niet zeggen dat er grootse prestaties moeten worden geleverd 
om van betekenis en meerwaarde te kunnen zijn, bijvoorbeeld:

“Leuke herinneringen voor mijn kinderen ofzo, maar niet dat er een product is, dat 
ze over 30 jaar nog een boek lezen van mij. Dat vind ik niet zo belangrijk…en…als 
de kinderen groot zijn, dat het gelukt is. Maar ook als ik met mijn dochter huiswerk 
heb gemaakt en dat ze de volgende dag een mooi cijfer heeft gehaald.” (Oper, 20)  

“…Nou als je het dan hebt over stempel drukken, daarvoor hoef ik echt niet 
allemaal wereldberoemde dingen te doen…ik hoef geen boek te schrijven, hoef 
geen popartiest te worden waardoor generaties na mij nog weten wie ik ben. Als je 
het kleinschalig houdt denk je ja…nee maar als mijn achterkleinkind, heeft die wel 
beeld bij wat ik gedaan heb en is dat dan indrukwekkend geweest? Ja op die manier 
zingeving…Op die manier zie ik zingeving.” (Tact, 9)

Een aantal respondenten geeft aan van betekenis zijn in het leven te associëren met 
het kunnen maken van een verschil voor andere mensen. Het faciliteren of dienen 
van anderen kan bijdragen aan het ervaren van een gelukkig gevoel (zingeving) bij de 
respondenten zelf. Dit kan ook bijvoorbeeld in de vorm van het doen van vrijwilligerswerk. 

“Hoe kun je meerwaarde [zingeving] hebben in het leven? Voor mij door het helpen 
van anderen. Ik denk af en toe, stel dat ik dood ga, wat heeft mijn leven dan voor 
zin gehad. Ik denk als ik nu een waardevolle contributie kan leveren voor mensen, 
vaak is dat [anderen helpen] van een negatief naar een positief gedrag, dan word ik 
daar gelukkig van. Dan heb ik het gevoel een meerwaarde te hebben en dat geeft 
me zin.” (Oper, 11)

“Van toegevoegde waarde zijn voor anderen…uiteindelijk gaat het niet om je werk…
Je betekent iets voor een ander, in gezamenlijkheid.” (Tact, 17) 

“…Omdat je een bepaalde zingeving en doel hebt van ik wil wat teruggeven aan de 
maatschappij…Als ik die kinderen een leuke avond kan bezorgen [als vrijwilliger bij 
voetbal voor gehandicapte kinderen] en ik zie ze lachen en plezier hebben dan ga ik 
zelf ook met een goed gevoel weg.” (Oper, 9)

“Een stukje Dienend-Leiderschap…ik wil graag met mensen omgaan, daar haal 
ik energie uit…[collegacoach zijn]…mijn zingeving is mensen begeleiden in een 
zoektocht naar zichzelf, hoe kom je met jezelf in balans? Hoe blijf je in balans?...” 
(Oper, 2) 
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Hoe mensen naar zichzelf en naar anderen kijken is bepalend of ‘van betekenis 
en meerwaarde zijn’ wel of niet ervaren wordt. Daar wordt door een tweetal res-
pondenten op gewezen. Hun zelfbeeld wordt bepaald door het idee dat zij iets 
hebben toe te voegen, maar zo kijken zij ook naar anderen: ook anderen hebben iets 
toe te voegen vanuit een eigen uniek talent. Het lijkt erop dat een dergelijke visie 
op mensen een voorwaarde is voor het kunnen ervaren van zin- en betekenisgeving.  

“…Ik ben goed in dit en een ander is weer beter in andere dingen en dat bij elkaar 
zorgt ervoor dat het totaal omhoog gaat.” (Strat, 1)

“…Wat je zinnig vindt, dus dat wat ertoe doet…dat is afhankelijk van je levensvisie…
voor mij is iedereen gelijkwaardig, beter gezegd evenwaardig. Mensen zijn niet gelijk 
maar hebben wel een even grote waarde, als het gaat om het zijn van mens…dus dat 
ieder mens een uniek wezen is. En dat vanuit dat uniek zijn, iedereen ook zijn eigen 
talent heeft en zijn eigen dingen doet…” (Strat, 7) 

Gezien worden
Ervaren dat je van betekenis kunt zijn is één ding, maar dat die bijdrage vervolgens 
erkend en gewaardeerd wordt, is volgens meerdere respondenten essentieel. Zingeving 
heeft dus ook van doen met het gezien worden en waardering krijgen voor de bijdrage 
die je als individu levert. Dat hoeft niet altijd in de vorm van een ander persoon die de 
erkenning geeft, maar kan ook in de vorm van zichtbaarheid van producten of geleverde 
diensten waar je trots op kunt zijn en waaraan je kunt zien wat je hebt bereikt. Hier 
kunnen we stellen dat een vorm van antwoord (feedback of terugkoppeling) op inzet 
in welke vorm dan ook essentieel is om het van betekenis en meerwaarde zijn (en dus 
zingeving) ook echt te kunnen ervaren: het gaat erom dat er wordt gezien wat je doet.

“Het product; iets wat je van tafel kunt pakken, waar je trots op bent, wat je bereikt 
hebt. Volgens mij is zingeving daarin de basis.” (Tact, 13)

“…Ik wil er ook wat voor terug hebben. Als niemand er wat van vindt, dan gaat mijn 
zingeving ook *fwjiet* down the drain.” (Oper, 1) 

“…Als je iets doet voor de maatschappij wil je daar ook wel iets voor terug zien of 
doen. Dat is inherent aan elkaar. Thuis in je eigen familiesetting heb je dat ook. Als 
je het huis opruimt en dat wordt niet gezien, dan baal je daar ook van. Dat wil niet 
zeggen dat je overal een schouderklopje voor moet geven, maar dat is wel echt het 
belangrijkste.” (Tact, 14)
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“…[Zingeving is] van meerwaarde zijn voor je omgeving en dat ook terug kunnen 
zien. Naarmate je ouder wordt heb je dat minder nodig, de resultaten terug kunnen 
zien…Ja weet je, je kunt beter reflecteren en je kunt het beter in het perspectief 
plaatsen, omdat je gewoon meer levens -en werkervaring hebt, waardoor je ook wat 
meer kunt relativeren…Iedereen heeft wel een stukje waardering, erkenning nodig 
of feedback van dit gaat niet helemaal lekker.” (Tact, 11)

Geluk, plezier en verbondenheid
De affectieve kant van zingeving komt tot uiting in de verhalen van respondenten, 
doordat zij aangeven zingeving te associëren met positieve gevoelens en emoties als 
geluk, plezier en het ervaren van verbondenheid. Zo geven meerdere respondenten 
aan dat zingeving te maken heeft met je gelukkig voelen en het ervaren van plezier, 
waaronder ook creativiteit:

“…Zingeving is dat je bezig bent met iets wat je gelukkig maakt, wat een ander 
gelukkig maakt.” (Oper, 17)
 
“…[Zingeving is] veel plezier hebben, plezier hebben in de dingen die je doet en 
waar je energie van krijgt. Dat is zingeving.” (Tact, 10) 

“Plezier denk ik. Plezier, passie, gevoel, happy. Geef er synoniemen voor. Het moet 
iets goeds opleveren. Iets wat je een goed gevoel geeft.” (Tact, 13) 

“…Ik vind, zingeving heeft ook heel veel met creativiteit en met energie te maken. 
Dat je heel veel energie van je werk krijgt…” (Tact, 22) 

Klein geluk
Deze affectieve kant van zingeving heeft ook hier niets van doen met grootse en/
of succesvolle dingen. Kleine gebeurtenissen, situaties of gebaren maken een groot 
verschil. Zingeving zit ook in het gewone en in de alledaagsheid van het leven, zoals 
respondenten mooi weten te omschrijven: 

“…Voor mij is zingeving ook in een leven buiten werk zeg maar iets toevoegen, 
iets bijdragen. Maar dat hoeft dus niet altijd iets idealistisch of ideëel te zijn, maar 
gewoon ervaren dat deze koffie lekker is. Of dat je van je vrouw houdt of dat je af en 
toe je kinderen wel achter het behang kunt plakken…” (Strat, 8)

“…Dat zit voor mij in hele kleine dingen. Het begint ‘s ochtends al…als ik wakker 
word. En ik zie de hond komt weer…als ik beneden kom, kwispelend van… oh hij is 
er weer! Het zit hem gewoon in kleine dingen voor mij. Ik ben heel snel tevreden. Ik 
ben ook gelukkig met wat ik heb, daar ben ik me heel bewust van…” (Tact, 2) 
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Ervaren van verbondenheid
Zingeving heeft voor respondenten ook te maken met het ervaren van en het bijdragen 
aan verbondenheid en geluk in familie en gezin. Door die verbondenheid wordt 
veiligheid en geborgenheid ervaren met en bij anderen:

“…[Zingeving] is gewoon dat je gelukkig bent met je familie, dat je gezond bent, 
dat je goed in je vel zit…Ik vind het gewoon belangrijk dat je tijd doorbrengt met je 
gezin, familie en je vrienden. Bij mij is dat wel zingeving.” (Oper, 6) 

“Mijn zingeving komt uit het feit dat mijn kinderen gelukkig zijn. Ik wil dat mijn vrouw 
gelukkig is, mijn zingeving komt vooral als mijn zoontje mij omhelst en mij knuffelt en 
tegen mij zegt, papa jij bent de beste papa van de wereld.” (Tact, 4) 

“…Ik heb een dochter, daar haal ik wel heel veel energie uit in de interactie, als ik 
dan zie hoe ze opgroeit en hoe ze zich ontwikkelt, dat vind ik dan mooi dat ze ook 
een eigen mensje is. Misschien zou ik dat wel onder een stukje zingeving kunnen 
scharen…” (Oper, 2)

“…Mijn zingeving thuis is vooral in de saamhorigheid en de compleetheid van het 
geheel. Dingen samen ondernemen…het complete dat vind ik heel fijn… er is altijd 
weer een behoefte om het ergens te gaan zoeken of het te halen het is gewoon de 
veilige haven of het knusse denk ik”. (Oper, 1) 

In deze paragraaf heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar het onderwerp 
zingeving. Zingeving in algemene zin wel te verstaan. In de volgende paragraaf zet ik mijn 
verkenning voort en verleg ik mijn focus naar het beschrijven van wat de respondenten 
in dit onderzoek verstaan onder zingeving in de context van werk en organisatie. Ik zal 
daarbij inzoomen op respectievelijk het individuele niveau, het teamniveau en op het 
niveau van de organisatie als geheel.

 

5.3 Zingeving in de context van werk en organisatie
In deze paragraaf geef ik een beschrijving van wat volgens de respondenten in dit 
onderzoek zingeving is in de context van werk en organisatie. Ik zal laten zien dat op 
het niveau van de individuele medewerker zingeving in werk tot stand komt door onder 
meer: het hebben van een betekenisvol doel, het ervaren van een individuele bijdrage 
aan het geheel, het kunnen initiëren van verbetering en vooruitgang, het hebben van 
mogelijkheden tot ontplooiing, het kunnen werken op basis van eigen drijfveren en het 
krijgen van waardering voor de bijdrage die je als individu levert. Dit zijn belangrijke 
aspecten om zingeving in werk op het niveau van het individu te ervaren. Vervolgens 
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ga ik verder met het beschrijven van hoe zingeving wordt ervaren op het niveau van 
teams. Ik zal laten zien dat teamgeest, teamontwikkeling en samenwerken aan kwaliteit 
en professionaliteit volgens de respondenten bijdragen aan de ervaring van zingeving 
in teams. Aansluitend heb ik aandacht voor hoe zingeving in werk vorm krijgt vanuit het 
niveau van de organisatie als entiteit. In deze paragraaf komt naar voren dat verschillende 
elementen van organisatiebeleid van invloed zijn op de mate waarin medewerkers 
zingeving ervaren. Daarnaast zijn ook het hebben van een organisatievisie en de mate 
waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie twee belangrijke 
factoren. Maar ik zal mij nu eerst toeleggen op het beschrijven van zingeving in werk op 
het niveau van de individuele medewerker.

5.3.1 Zingeving in werk vanuit het perspectief van de individuele 
medewerker

Een betekenisvol doel draagt bij aan beleving
In de interviews geeft een groot deel van de respondenten aan dat het hebben van een 
doel – of een te bereiken oogmerk – in het werk van belang is om zingeving te kunnen 
ervaren. Sommige respondenten omschrijven zingeving in dit verband als het ervaren 
van nut of nuttig te zijn. 

“[Zingeving is] duidelijk een bepaald doel of oogmerk voor ogen hebben, wat je 
meegeeft aan mensen op straat, dan wel binnen je team.” (Oper, 15)

“Zingeving zie ik meer als hetgeen je doet in het werk, dat je daarvan denkt dat je 
nuttig bezig bent. Dat wil niet zeggen dat ik het altijd zo ervaar.” (Oper, 9) 

“Dat is…de essentie van het werk. Als het geen nut heeft dat wij hier zijn en niets 
hoeven waarnemen dan moeten we hier vooral niet zijn.” (Tact, 9) 

Voor meerdere respondenten is daarbij wel van belang dat bereikte doelen of resultaten 
zichtbaar en tastbaar zijn; dat helpt hen in het ervaren van zingeving. Dagelijkse 
zichtbaarheid van die resultaten lijkt dan ook meer bij te dragen aan zingeving dan 
resultaten welke pas op de lange termijn zichtbaar worden. Die zichtbaarheid van resul-
taten verschilt per taakveld en beïnvloedt dan ook de mate waarin zingeving direct kan 
worden ervaren.

“Dingen die je doet als nuttig ervaart en dat je er iets voor terugziet voor je gevoel 
of tastbaar. Voor jonge mensen is het vooral tastbaar, dat ze resultaat van het werk 
zien, dat zie ik onder zingeving.” (Tact, 11) 
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“Wat ik merk is dat zingeving, dat het veel mensen zingeving geeft, op het moment 
dat ze een product neer zetten waarvan ze op dat moment ook resultaat zien.” 
(Oper, 22) 

Door respondenten worden een aantal taken als voorbeelden benoemd die direct of 

op de korte termijn bijdragen aan het ervaren van zin, omdat resultaten relatief snel 

zichtbaar worden. Het kunnen bieden van directe hulpverlening, zoals bij de MH17 ramp, 

is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar ook het verrichten van aanhoudingen wanneer 

je werkzaam bent bij een speciale (arrestatie)eenheid. Het uitvoeren van toezicht en 

controles aan de landsgrenzen en ook het uitoefenen van militaire politiezorg (wat vaak 

bestaat uit wachten tot zich een incident voor doet), worden daarentegen beschreven als 

taken waarvan de resultaten zich pas op een wat langere termijn zullen manifesteren. Het 

zijn daardoor taken waar zingeving minder direct kan worden ervaren, omdat resultaten 

waartoe inspannngen hebben geleid minder direct en concreet zichtbaar zijn. Dat geldt 

volgens een aantal respondenten ook voor taken binnen de objectbeveiliging. Concrete 

opdrachten met een duidelijk doel maken het ervaren van zingeving dus makkelijker. 

Maar welke taak mensen uitoefenen lijkt niet het allerbelangrijkst. Waar het werkelijk om 

lijkt te gaan, is dat medewerkers het nodig hebben om zicht te hebben op het effect en 

resultaat van hun eigen inzet en hun eigen handelen. 

“Hoofdzakelijk binnen de militaire politiezorg is het wachten op dingen die soms niet 

komen. En dan moet je er zijn als er wat is en negen van de tien keer is er niks en slaat 

verveling toe.” (Tact, 23) 

 “Heel veel collega’s zien weinig nut in het werk wat ze doen. Bij ons, ben je er niet, 

het maakt niet uit…het is echt niet dat er met jouw aanwezigheid meer aanhoudingen 

zijn of dat de mensenhandel echt wordt tegengegaan. Er is weinig effect van je eigen 

handelen...Dus ze kunnen niet bepalen dat door mijn inzet, omdat ik er ben, hebben 

we dat en dat bereikt. Bijna niet.” (Oper, 11) 

Wanneer het zichtbaar is voor medewerkers waar inspanningen toe leiden, wordt zingeving 

omschreven als het ervaren van trots op wat bereikt is en voldoening. 

“Zingeving dat is toch wel bezig zijn met een zaak of met het werk en resultaat 

behalen...daar ook voldoening uit halen in die zin. Je bent met iets begonnen een 

jaar geleden, het is echt een gigantisch dossier geworden, echt koppijn van gehad. 

Uiteindelijk zie je resultaat en dan denk je we hebben het wel goed aangelopen…We 

hebben wel iets neergezet waar we wel trots op kunnen zijn.” (Oper, 16) 
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Het is die voldoening die positieve energie teweegbrengt, ook voor vervolgactiviteiten 

die dan nog nodig zijn.

“…Dat geeft extra energie om de volgende keer een stap harder te zetten...je 
krijgt plezier omdat het wat oplevert...dat geeft een positieve weerslag op je werk.”  
(Oper, 8) 

“Je targets [halen] dat kan een stukje euforie gevoel geven.” (Strat, 7)

Het lijkt, conform hetgeen de respondenten aangeven, dan ook belangrijk om 
resultaten zichtbaar te maken en te houden. Dat is niet voor alle taken in de organisatie 
even gemak-kelijk met als mogelijk gevolg dat mensen kunnen “inkakken”, zoals een 
respondent beschrijft. Dan slaat de verveling toe en ontbreekt positieve energie. Het 
geven van extra taken waarin het doel en het effect wel duidelijk(er) ervaren kunnen 
worden, wordt dan door sommige respondenten ingezet. Zij proberen daarmee het 
werk dynamischer te maken en daardoor meer beleving in het werk tot stand te brengen.

Want dat is waar het om lijkt te gaan; beleving in het werk. Het hebben van een doel 
omschrijven respondenten weliswaar als een belangrijk aspect, maar een doel helpt 
met name in het ervaren van zingeving wanneer het een doel is dat tot de verbeelding 
spreekt en de beleving prikkelt. Met andere woorden: een doel draagt alleen bij 
aan zingeving wanneer een doel een betekenisvol doel is. Het is dan makkelijker om 
de achterliggende gedachte van het doel, ook wel benoemd als “het waarom”, te 
begrijpen en je daar bewust van te zijn. Ter illustratie geef ik een aantal uitspraken weer 
van respondenten die het belang van een betekenisvol doel en de beleving die dat 
doel mogelijk maakt in hun verhaal probeerden te duiden. 

 
“Ik heb iets bij kunnen dragen aan iets wat ik belangrijk vind...Ik denk dat mijn 
medewerkers gewoon iets te doen willen hebben. Niet zomaar iets te doen, maar 
wel iets dat bijdraagt aan een doel.” (Tact, 20)

“Zingeving is...dat ze snappen waarom ze dingen moeten doen, dat er een duidelijk 
doel moet zijn...en op het moment dat jij mensen niet kan motiveren dat zij intrinsiek 
voelen dat dat doel belangrijk is dan zullen mensen nooit hun potentieel benutten.” 
(Oper, 4)

“We staan dus voor de veiligheid van de Nederlandse staat maar je moet het ook 
voelen. Je moet niet alleen zeggen van oké we staan hier voor veiligheid van de 
Nederlandse staat en vervolgens laat je alle paspoorten door je handen glippen en 
denk je van oké ik ben om 8 uur begonnen en ik ga om 5 uur weer naar huis. ’t Moet 
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wel, dat is de doordrongenheid van ons werk, je moet echt doordrongen zijn van 
hetgeen waar je echt voor bent ja” [in dit voorbeeld sprak de respondent over de 
drive om onrechtvaardigheid en illegaliteit aan te pakken].” (Tact, 4)
 
“[Zingeving is] dat je weet waarvoor je het doet. Wij zijn wel veel bezig met zingeving 
hier. Wij kijken dan ook vooral naar het product dat we afleveren...zodat mensen ook 
weten wat er gebeurt met hun mutaties of met hun dingen...ik probeer ze duidelijk 
te maken dat ze op één van de grootste luchthavens van Europa werken en daarbij 
wat ze doen of juist niet doen van belang is. Dit doe ik door middel van gesprekken 
maar ook door het eindproduct te laten zien, dat heeft nog de meeste waarde...Je 
bent hier bezig met de veiligheid van de samenleving en niet alleen van Nederland, 
maar ook van Europa. Dat zou voldoende zingeving moeten zijn...Dit doe ik door 
samen met samenwerkingspartners en ketenpartners het beeld over waarom we dit 
doen, helder te krijgen.” (Oper, 12)

“Maar als je de achterliggende gedachte bekijkt, dat je het doet om ongewenste 
vreemdelingen te weren dan kan je zingeving heel anders zijn. Want het is een beetje 
geestdodend werk om iedere keer met lijstjes te werken. En wat is het nut/belang, 
maar als je de achterliggende gedachte bekijkt...” (Oper, 21) 

Bijdrage(n) aan het geheel
Concrete opdrachten met een doel, die de beleving van het individu aanspreken en 
kunnen leiden tot tastbare resultaten, maken het ervaren van zingeving in het werk 
makkelijker. In paragraaf 5.2 heb ik al laten zien dat zingeving in algemene zin voor veel 
respondenten inhoudt dat je ervaart dat je als individu van meerwaarde, betekenis of 
toegevoegde waarde bent in het leven en als mens. Dat is voor de respondenten in het 
werk niet anders.

 
“…Zingeving…het gevoel hebben van meerwaarde van je werk. Dus hetgeen dat je 
doet, dat daar ook meerwaarde in zit…” (Tact,  8) 

“Zingeving, dat je voldoening haalt uit je werk, dat je het idee hebt dat wat je doet 
dat het ertoe doet en het werk dat de mensen doen dat het ertoe doet. Dat het 
ertoe bijdraagt. Voor mij persoonlijk is het dat je wat kan toevoegen, dat is voor mij 
zingeving.” (Oper, 6) 

Het lijkt erop dat het kunnen ervaren van betekenis en van meerwaarde te zijn juist in de 
werkomgeving evidenter wordt. Het ervaren van een eigen, individuele bijdrage in het 
bereiken van een doel wordt door respondenten benoemd als een belangrijk aspect in 
het ervaren van zingeving in werk. 
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“We zijn allemaal radartjes in het geheel.” (Tact, 3) 

“Ze moeten echt het gevoel hebben van ik doe iets voor de maatschappij of voor 
de organisatie. Ik ben ook zelf nuttig geweest om dat product neer te zetten...”  
(Oper, 22) 

Het is daarom van belang om naast het schetsen van een doel, ook oog te hebben voor 
het definiëren en zichtbaar maken van (mogelijkheden tot) individuele bijdragen – hoe 
klein die ook zijn – zodat mensen zich verbonden weten met het werk. Zingeving is dus 
niet alleen dat je resultaten ziet, maar ook dat “je [je] eigen resultaten ziet” (Tact, 11) en 
weet wat je eigen aandeel is geweest:

“Dat ik gewoon een gevoel heb van ja, ik heb vandaag weer een bijdrage kunnen 
leveren aan het geheel. Maar dat kan het kleinste ding zijn, dat kan een gesprek zijn 
met een collega...en zeker als je daar een wezenlijke bijdrage aan kunt leveren. Als je 
maar voor ogen hebt dat je weet wat je aandeel daarin is geweest.” (Tact, 2) 

“…Daar een bijdrage aan leveren...ondanks dat je maar een kleine schakel bent, 
toch zie ik dat wel als zingeving.” (Oper, 21) 

Wanneer mensen een eigen aandeel hebben in het geheel dan stelt hen dat in staat om 
hun eigen toegevoegde waarde te ervaren. Of je zingeving door de eigen bijdrage kunt 
ervaren heeft ook te maken met of je op het juiste niveau werkt en doet wat bij je past, 
zodat je je als individu verbonden weet met het werk:  

“Waarin je dus gelukkig kunt worden in de dingen die je kunt doen, op jouw niveau...
Dat het bij je past, dat het van jou is. Dat het een deel van jou is, waarin je als je dat 
wilt, kunt bijdragen aan weer dat grotere verhaal. Wat dat grote verhaal dan ook 
maar is.” (Oper, 17) 

“Dat iedereen op zijn of haar niveau aan het werk is…weet wat het belang is van dat 
werk in het geheel...dat is betekenisgeving.” (Strat, 4) 

Naast werken op een passend niveau en doen wat bij je past, wordt zingeving in 
werk ook ervaren wanneer dat werk een beroep of appel doet op jou als mens, op 
je mogelijkheden, verantwoordelijkheid en expertise. Het ervaren van zingeving door 
een individuele bijdrage heeft dan ook te maken met het beleggen van verantwoor-
delijkheden op een lager niveau, waardoor mogelijkheden van mensen worden aan-
gesproken. Naast het geven van verantwoordelijkheden aan medewerkers is ook het 
geven van ruimte, waardoor expertise en vakmanschap tot bloei komen, te kenmerken 
als een aspect van het ervaren van zingeving in werk.
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“Plezier [zingeving], dat wordt ondersteund als het ergens over gaat...Maar ik 
probeer die dingen ook lager in de organisatie weg te leggen. Dus het hebben van 
meer verantwoordelijkheid op een lager niveau, geeft jou het gevoel als individu, 
je hebt een taak, verantwoordelijkheid…[als je het] hebt over plezier in je werk, 
dan ben ik van mening dat je sturing kort op mensen moet zetten en dat je die 
verantwoordelijkheid er laag in moet zetten.” (Oper, 19) 

“...Geef mensen de ruimte om hun eigen ding te doen...en volgens mij zit het meeste 
bij mensen zelf als ze zelf een beetje een winkeltje mogen bestieren. Omdat ze er zelf 
veel meer verstand van hebben dan ik. Dat hebben ze, het zijn vakmensen. Deskundig 
in hun eigen vak en dat is voor mij ook zingeving. Zingeving is dat ze, ja ze weten 
ongeveer wat de hoofdlijn is wat de commandant wil of wat de leidinggevende wil 
met de winkel waar ze een bijdrage aan moeten leveren. En laat ze vervolgens los.” 
(Strat, 5) 

In die zin heeft zingeving in werk ook te maken met of je voldoende uitgedaagd wordt 

(onder andere door voldoende werkaanbod):

“…Maar ik vond dat een functie waar ik weinig zingeving heb ervaren, ik was weinig 
uitgedaagd in mijn werk...die 3 dagen dat ik er was kon ik nog met de helft van de 
tijd uit dus daar zat niet zoveel uitdaging in...[ik] wilde een job hebben die er echt toe 
doet. Waar ik echt voor 100% en nog meer voor moet gaan want daar heb ik echt 
behoefte aan. Want anders dan stomp ik helemaal af...ik moest echt dingen verzinnen 
om mijn dag door te komen, dat vond ik verschrikkelijk...er werd ook op geen enkele 
manier een appel op me gedaan, daar heb ik weinig zingeving ervaren. Dus ik werd 
echt vanuit mijn denkniveau onvoldoende geprikkeld en dat vond ik niet zinvol.” 
(Strat, 7)

Zingeving in werk wordt dus ervaren wanneer medewerkers zich als individu verbonden    

weten met het werk en ervaren een aandeel te hebben in een groter geheel, in het 

betekenisvolle doel zoals ik hiervoor al beschreef. Maar de stelling ‘zingeving ontstaat 

wanneer mensen iets van zichzelf kunnen toevoegen aan het werk’ kan ook worden 

omgedraaid naar de stelling dat ‘zingeving in werk niet alleen plaatsvindt wanneer 

een medewerker iets toe kan voegen aan het werk, maar ook wanneer het werk iets 

toe kan voegen aan het mens-zijn van de medewerker.’ Dat is precies wat een aantal 

respondenten benoemt:

“Heb je ook het gevoel dat wat jij bijdraagt in dat werk en hoe dat vanuit die context 
van dat werk gewaardeerd wordt dat dat ook bijdraagt aan je mens zijn en wat je 
betekent op deze wereld…of je het gevoel hebt dat jouw bijdrage ertoe doet daar 
gaat het over, ik vind het belangrijk om dat te koppelen aan visie.” (Strat, 2) 
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“Er is sprake van zingeving als iemand om te beginnen een bijdrage levert dat is één, 
die iets toevoegt aan de organisatie waarvoor hij werkt en de doelen die achter die 
organisatie vandaan komen maar ook wanneer hij iets toevoegt aan zichzelf.” (Strat, 8)

Het ervaren van een bijdrage en het van betekenis zijn in de organisatie dragen dus 
zowel bij aan het bereiken van de organisatiedoelstelling, maar ook aan het mens zijn 
van de medewerker zelf. Deze aspecten lijken zich aan de zogenoemde zachte kant 
van een organisatie te bevinden, maar vormen ook belangrijke uitgangspunten voor 
het inrichten van de organisatie. Draagt een organisatie-inrichting bij aan het kunnen  
ervaren van toegevoegde waarde en het hebben van betekenis als individuele mede-
werker of niet? Welke taken hebben entiteiten in de organisatie en hoe werken deze 
samen? Klopt dit geheel of niet? En maakt dit geheel mogelijkheden voor individuele 
bijdragen zichtbaar? Een respondent omschrijft de organisatie in dit verband aan de 
hand van de metafoor van een “ui”; een geheel van activiteiten dat afpelbaar is tot een 
bijdrage op individuele niveau.

“Ik vind dat wij als bedrijf…het is net een ui…[er zijn] allemaal afdelingen die 
afzonderlijk ook een rol hebben, maar uiteindelijk hebben we één doel en het zou 
mooi zijn als het op elkaar aansluit...dat dat een ui is die je af kan pellen tot op het 
individu. Want ik maak daar ook deel vanuit.” (Tact, 1) 

Het is dan ook van belang om een abstracte organisatievisie uit te werken in wat deze 
nu echt concreet betekent, zodat medewerkers zich daaraan kunnen verbinden. 

“Maar wat betekent dat nou [die visie] en dat wil ik weer gaan uitdiepen met mijn MT 
en dat wil ik ook laten uitdiepen door de mensen zelf en dan komen wij hier weer tot 
een plan om dat weer te implementeren... dus [het vertalen van een visie] naar een 
lager niveau want het moet wel implementeerbaar zijn.” (Tact, 4)

Het kunnen bijdragen aan verbetering en vooruitgang: verschil maken
Naast het kunnen leveren van een bijdrage aan een groter geheel of doel, is er in de 
empirische bevindingen een verbijzondering daarvan zichtbaar; zingeving in werk wordt 
door respondenten namelijk ook beschreven als het kunnen bijdragen aan verbetering 
en vooruitgang in het werk of de organisatie. Dat dit aspect naar voren komt, is 
waarschijnlijk inherent aan het interviewen van leidinggevenden. Vanuit hun rol dragen 
zij vaak bij aan het oplossen van problemen, het verbeteren en faciliteren van processen 
of aan het initiëren van vooruitgang. Dit aspect van zingeving in werk beschouw ik 
dan ook niet als een op zichzelf staand aspect, maar als een verdieping op het aspect 
‘bijdragen aan het geheel’. Te meer omdat er in de verhalen van de respondenten een 
andere nuance in zingeving naar voren komt als het gaat om bijdragen aan verbetering 
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en vooruitgang. Respondenten geven aan dat zij dan niet alleen ervaren een bijdrage 
te kunnen leveren, wat voor hen al zingevend is op zichzelf. Maar dat zij met name 
zingeving ervaren, doordat ze met die bijdrage ook echt een verschil kunnen maken. 
Meerdere respondenten geven in de interviews aan dat zij een verschil proberen te 
maken door dingen te faciliteren of beter te maken. Het gaat hier ook om het gevoel 
invloed te (kunnen) hebben en daarmee iets positiefs te kunnen betekenen. Wanneer 
dat lukt, draagt dat bij aan een ervaren gevoel van zingeving:

“Hetgeen wat je in je vermogen hebt, om dat ten dienste te stellen van je omgeving 
en wel op een zodanige manier dat we er met z’n allen een stap beter van proberen 
te worden...die begint bij mezelf en mijn collega’s, maar ik snap dat wat ik mag gaan 
betekenen in mijn huidige rol, dat ik daar heel veel in kan doen, direct voor mijn 
collega’s en indirect voor een ieder die met mijn collega’s te maken kan krijgen...” 
(Tact, 3) 

Er lijkt daarbij sprake van een streven of ambitie. Het niet kunnen behalen van die 
ambitie, er niet kunnen uithalen wat erin zit, kan teleurstellend zijn: 

“Als ik niet geleverd [heb] wat ik gehoopt had dan heb ik daar een enorme 
teleurstelling van, dan denk ik hoe kan dat? Dat kan niet. Heb ik hier iets laten liggen, 
heb ik niet genoeg uitvraag gedaan?...Dan heb ik dus ergens iets laten liggen.” 
(Oper, 1) 

Respondenten geven aan een verschil te kunnen maken ten aanzien van het stimuleren 
van (door)ontwikkeling, maar ook in het nadenken over vooruitgang in het vak of 
werk, door het initiëren van innovatie of door iets in beweging te zetten, waardoor 
vooruitgang kan worden geboekt. Een aantal voorbeelden:

“…Dan heb ik zoiets van ja waarom doen we nog steeds de dingen zoals we dertig 
jaar geleden deden, de wereld ziet er anders uit. Daar probeer ik mee aan de slag te 
gaan…zingeving is voor mij ook dingen beter maken.” (Oper, 7) 
 
“[Voldoening/zingeving vind ik door] op mijn manier toch proberen om voor het 
team, voor de brigade, voor de Koninklijke Marechaussee een stukje verbetering, of 
in ieder geval een verandering, of in ieder geval zaken waarvan ik denk dat die beter 
kunnen zijn...die aan te dragen, pilot mee te draaien, stukje innovatie en daarmee 
toch een stukje vooruitgang te boeken... dat vooruitgang is voor het bedrijf, maar 
ook voor de mensen. Zij krijgen dan ook een stukje zingeving.” (Oper, 15) 
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“Als ik met mensen die beweging op gang krijg of uiteindelijk klaar stoom. Of als ik 
daar een bijdrage aan kan leveren, want sommige dingen zijn langere termijn en ga 
je misschien nooit afzien. Maar leveren wel een bijdrage om er te komen, dat geeft 
voor mij wel voldoening.” (Tact, 25)

Maar een verschil maken kan ook door iets te betekenen voor of het kunnen helpen 
van anderen. Dat is ook wat de respondenten benoemen in hun verhalen; het op weg 
helpen van anderen zodat het beter gaat:

“…Ik haal ook wel de voldoening en dus de zingeving uit een goed overleg, 
constructief overleg met iemand. Maar ook bijvoorbeeld een hele middag met een 
collega zitten praten en dat hij daarna weer beter in z’n vel zit...Daar haal ik mijn 
zingeving wel vandaan. Weet dat ik iets heb kunnen betekenen voor andere mensen 
op de brigade...ik geef zelf maar leiding aan een man of 10. Maar als 1 van die 10 
een probleem heeft dan blijft dat wel in mijn achterhoofd knagen, waardoor ik de 
aandacht niet helemaal op iets anders heb...Dus ja, dan heb ik aan één persoon van 
de 170 op de brigade mijn tijd gespendeerd. Dat is misschien niet zo effectief, maar 
dat is wel weer iemand die leiding geeft aan 30 anderen...” (Tact, 19)

Een verschil maken voor anderen kan ook door bij te dragen aan hun groei en ont-
wikkeling, bijvoorbeeld:

“…Ik kom hier om mensen beter te maken. Ik wil dat mijn personeel groeit en dat ze 
het naar hun zin hebben.” (Oper, 12)

Mogelijkheid tot ontplooiing
Een vierde aspect, dat ten grondslag ligt aan het ervaren van zingeving in werk op het 
niveau van het individu, is het hebben van mogelijkheden tot ontplooiing. Het gaat 
dan zowel om mogelijkheden voor professionele ontwikkeling als ook om persoonlijke 
ontwikkeling en groei:

“Je hebt een stukje als individu dat je zelf verder wilt, je wilt wat persoonlijks bereiken, 
bepaalde competenties of je wilt naar een bepaalde functie toe groeien.” (Oper, 10) 

“Je bent gemotiveerd voor je werk en dan wil je ook blijven doorontwikkelen. Dus 
dan wil je je ook enerzijds inhoudelijk blijven ontwikkelen, als jouw zingeving goed 
zit dan wil je ook zelf denk ik persoonlijk ontwikkelen…het heeft ook te maken met 
of iemand van nature een beetje ambitieus is. En ambitieus [in de betekenis van] 
gewoon niet stil staan, zich blijven ontwikkelen.” (Strat, 6) 
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Respondenten koppelen ruimte voor ontplooiing aan zingeving, omdat zij constateren 
dat werk meer een onderdeel is geworden van het leven en daarmee een vorm van 
levensvervulling is geworden. Werk draagt dan bij aan het geven van uitvoering aan de 
levensvisie:

“…Werken is veel meer een totaler iets geworden…een integraler iets van je leven. 
Eigenlijk waarin je je ziel en zaligheid moet leggen...[vroeger] was werken eigenlijk 
gewoon van je deed je werk en daarna had je je leven bij wijze van spreken, nu is 
werk veel meer leven geworden of het leven zit veel meer in het werk. En daarmee 
is geloof ik ook zingeving in het werk gekomen…het is eigenlijk veel meer een 
stukje levensvervulling geworden…het is een groot deel van je leven en eigenlijk 
een groot deel van je bestaan. (Strat, 4) 

“[Zingeving is dat werk] bijdraagt aan het uitvoeren van je levensvisie, daarin je zelf 
ontplooien. Dus het gaat om je eigen persoonlijke ontplooiing.” (Strat, 7)

Dit brengt een belangrijke nuance aan. Als werk een manier is tot levensvervulling, 
dan is zingeving in werk ervaren ook meer dan het ervaren van arbeidstevredenheid. 
Zingeving in werk gaat dieper dan het ervaren van tevredenheid, omdat werk een vorm 
van of mogelijkheid is tot zelfrealisatie, zoals de volgende respondent opmerkt: 

“Zingeving is voor mij iets breders dan arbeidssatisfactie, veel mensen koppelen 
zingeving aan hoe tevreden ben je op het werk, dat is een iets te enge definitie, 
het gaat er voor mij heel erg over in hoeverre mensen zichzelf als persoon vanuit 
zelfrealisatie kunnen identificeren met de rol die ze op hun werk hebben en hoeverre 
hun plek op het werk ook bijdraagt aan het mens zijn van die persoon. En daar zit 
een wisselwerking in dus dat gaat echt wel wat stappen verder dan hoe tevreden 
ben je in je werk.” (Strat, 2)

Mogelijkheden die de organisatie biedt voor ontplooiing, zelfrealisatie en expressie 
worden door de respondenten duidelijk benoemd. Opvallend is dat het opdoen 
van verschillende soorten ervaringen in de praktijk daarbij meer voorop staat dan 
mogelijkheden tot opleidingen, trainingen en cursussen. Nieuwe functies, of de 
mogelijkheid om binnen een functie verbreding te zoeken, zoals participatie in  
projecten waar iets van geleerd kan worden, zijn dan ook voorbeelden die door de 
respondenten worden benoemd. Respondenten voelen zich daardoor gestimuleerd  
om na te denken over de vraag:  “hoe kan ik als mens weer verder komen? ” (Oper, 
11). Het leren en ontwikkelen in de dagelijkse praktijk lijkt daarbij meer voorop te staan 
dan een theoretische verdieping of verkenning. Mogelijkheden tot het ontwikkelen 
van (meer) omgevingsbewustzijn, waardoor mensen hun horizon kunnen verbreden, 
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worden door de respondenten ook benoemd als aspect waardoor zingeving in het werk 
wordt ervaren. Voorbeelden die zij daarbij noemen, zijn het kunnen uitoefenen van 
functies op andere organisatieniveaus (staf in plaats van lijnfuncties) of binnen andere 
organisaties dan de eigen organisaties, waardoor je in staat wordt gesteld vanuit een 
ander perspectief naar de organisatie en je eigen werk te kijken. De organisatie geeft 
daartoe ook veel mogelijkheden onder meer door buitenland plaatsingen en de relatief 
hoge frequentie in het wisselen van functies (gemiddeld eens per drie jaar): 

“Zoveel afwisseling, zoveel leuke dingen gedaan. Dat weegt niet op tegen wat 
minder was...als ik terugkijk dan heb ik heel Europa gezien, op uitzending geweest. 
Om de 3 jaar wat anders.[Het is] heel dynamisch en dat vind ik hartstikke leuk, het 
is een flipperkast. Dat betekent voor mijn persoonlijke ontwikkeling heel veel, veel 
meer omgevingsbewust, dingen samen doen. [leren] luisteren, absorberen in plaats 
van de commandant zijn en jouw mening laten prefereren.” (Tact, 18) 

“Ik ben iemand die de afwisseling fantastisch vind, de mogelijkheden die de 
marechaussee heeft, naar het buitenland…dat vind je gewoon nergens anders. Dat 
soort kansen maakt …Ik zeg altijd maar, dan leer je wat van de wereld kennen. Dan 
kom je andere dingen tegen. Ja, er zijn mensen die reizen de hele wereld rond, 
maar die zien alleen de mooie plaatsen. Daar waar de zon schijnt en waar het helder 
blauw water is en palmbomen. Maar de werkelijkheid ziet er iets anders uit en dat 
wil je graag zien.” (Oper, 23)

Maar ook het waarnemen van een andere functie kan bijdragen aan het ontwikkelen 
van omgevingsbewustzijn evenals werken binnen verschillende vakgebieden die de 
organisatie te bieden heeft: 

“Kijk het mooie van het loopbaanbeleid wat je vroeger had is dat je bepaalde 
functies verrichtte voordat je verder kon. Waardoor je eigenlijk altijd wel weer op 
andere vlakken jezelf ontwikkelde. Je was verplicht om grensbewaking te doen, 
politiedienst te doen en wat met leidinggeven te doen. En welke volgorde was aan 
jezelf. Dus dat heb ik altijd als voordeel ervaren…ook in uitzendingen bijvoorbeeld. 
Wat ik wel geleerd heb is, dat je gedrag wel verandert naar gelang de werkdruk 
in de functie...En ik merk wel dat, sinds ik een functie waarneem, mijn gedrag ook 
verandert [en ik meer begrip heb gekregen voor andere functies].” (Oper, 23) 

Naast het ontwikkelen van een breder perspectief of bredere horizon (een toename in 
omgevingsbewustzijn), dragen de mogelijkheden tot ontplooing in de organisatie dus 
ook bij aan een groter (organisatie)begrip en betrokkenheid.
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Motivatie, gedreven zijn en eigen verantwoordelijkheid
In paragraaf 5.2, waarin ik een eerste verkenning deed naar zingeving in algemene zin, 
beschreef ik al dat het ervaren van een drive of gedrevenheid een aspect is van zin-
geving. Zingeving is iets dat je beweegt om te doen wat je doet. Zingeving blijkt in 
die hoedanigheid een synoniem te zijn voor (intrinsieke) motivatie. Dat is ten aanzien 
van zingeving in het werk niet anders. Respondenten geven aan dat zingeving in werk 
ook te maken heeft met je eigen gedrevenheid of motivatie waarmee je als individu 
in de organisatie staat. Wil je hier echt werken? Sta je daar volledig achter? Wat zijn je 
drijfveren? Respondenten geven aan die gemotiveerdheid en drive te verwachten, bij 
zichzelf maar ook bij anderen. Synoniemen die respondenten daarbij gebruiken zijn: 
drive, passie, (intrinsieke en extrinsieke) motivatie en enthousiasme, bijvoorbeeld:

“[Zingeving] dat is de drive dat je iedere morgen de wekker zet en hier naartoe 
gaat. Als zingeving ontbreekt, en dat kan gebeuren natuurlijk. Als die drijfveer 
ontbreekt dan… Dan wordt het een heel vervelende tijd voor je. Wat moet je zonder 
zingeving, zonder passie, zonder intrinsieke motivatie waarin je dingen wil doen die 
van je verlangd worden of die je zou moeten doen.” (Tact, 13) 

“Dat gevoel en die essentie, dat moeten jonge gasten ook een beetje begrijpen. 
Dit is niet zomaar een baan...[ik zou willen] dat ze weer meer binnenkomen omdat 
ze een bepaalde drive hebben. Hoe kom je nou met de Koninklijke Marechaussee 
in aanraking? Wie heeft er ooit van de Koninklijke Marechaussee gehoord? Dat 
is toch wel een bewuste zoektocht of bewuste keuze weet je wel. De Koninklijke 
Marechaussee wanneer zie je die nou? Ja wat prikkelt je interesse om daar dan bij 
te komen?” (Oper, 2) 

De keuze om voor een overheidsorganisatie te werken is volgens respondenten van 
andere orde dan wanneer wordt gekozen voor een loopbaan binnen de commerciële 
sector. Mensen werkzaam binnen de publieke sector hebben een andere drive. De 
keuze voor een publieke organisatie gaat vaak ook gepaard met het streven naar een 
ideaal, in deze speciefieke casus het streven naar veiligheid:

“…Als je kijkt wat voor soort mensen er bij de overheid gaat werken of bij de 
particuliere sector, dan zijn dat mensen die daar een bepaald gevoel bij hebben, 
die hebben een bepaalde drive die kijken anders naar dingen. Mensen zijn wel 
wat minder met targets bezig en er is, buiten de overheid als het om geld gaat 
veel minder te verdienen…als het om gezamenlijke zingeving gaat voor zeg maar 
maatschappij iets doen, voor de ander iets betekenen. Voor natuurbehoud of net 
waar je drive zit, dat zijn mensen die je relatief meer bij de overheid ziet dan buiten 
de overheid.” (Strat, 7) 
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“Ik denk dat als je kijkt wat diepere drijfveren bij mensen zijn...Als je in een 
veiligheidsorganisatie werkt…wat ik ooit beoogde te doen [was] bijdragen aan 
veiligheid…ik dacht veiligheid, geweldig, daar wil ik wel voor gaan. Dat is echt 
iets waarvan ik zeg ja ik vind dat belangrijk. En ik vind het belangrijk hoe mensen 
met elkaar omgaan en hoe mensen elkaar bejegenen…ik stoor me mateloos aan 
onnodig geweld, rottigheid, stoor ik me al me hele leven aan. Dus dat helpt dan ook 
als je aan een veiligheidsdossier werkt.” (Strat, 3)

De organisatie en leidinggevenden binnen de organisatie kunnen, volgens de res-
pondenten, motivatie en gedrevenheid van medewerkers prikkelen. Maar respondenten 
geven aan dat de verantwoordelijkheid voor motivatie niet volledig bij de organisatie 
ligt. Respondenten verwachten daar ook een duidelijke eigen verantwoordelijkheid 
in van medewerkers zelf. Met name omdat het van belang is dat mensen zelf keuzes 
maken in het willen doen van werk dat bij hen past. Wanneer mensen de verkeerde 
keuze hebben gemaakt, iets doen wat niet bij hen past, kan dat negatieve gevolgen 
hebben: voor de persoon zelf maar ook voor diens omgeving (zowel op het werk 
als thuis). Het aanspreken van die verantwoordeijkheid begint al bij de selectie van 
nieuwe medewerkers, waarin naast selectie op mentale en fysieke geschiktheid, 
ook korpsgesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken wordt mogelijke nieuwe 
medewerkers de vraag voorgelegd of zij weten waarvoor zij kiezen als zij kiezen voor 
een loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee. In die zin zou je kunnen zeggen dat er al 
bij de start van een mogelijke loopbaan een zinvraag wordt gesteld. 

“Uiteindelijk moet het individu ook wat gaan doen en die kiest ervoor om binnen 
deze poort te komen.” (Tact, 1) 

“Ik heb gesolliciteerd bij de marechaussee, daar hebben ze me aangenomen. Daar 
heb ik ook zelf verantwoordelijkheid in. Is dat wat het is? Is dit wel mijn wereld? 
Wil ik hier in gedijen? Ik vind het niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de 
leidinggevende. Er zit ook wel een absolute verantwoordelijkheid in het individu om 
een bijdrage te willen leveren aan” (Tact, 25) 

“Soms is het ook wel goed om afscheid te nemen van mensen die een verkeerde 
keuze hebben gemaakt…[dan zijn ze] doodongelukkig, [is er] ziekteverzuim…puur 
omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt.” (Tact, 21)

Motivatie, gedreven zijn en eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van die 
motivatie worden door de respondenten benoemd als belangrijke aspecten van zin-
geving. Tegelijkertijd wordt die motivatie, of de trots, bij de jongere generatie door 
een aantal respondenten wel gemist. De vraag is of dat het gevolg is van een nieuwe 
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generatie met een andere achtergrond, of dat het bewustzijn van eigen motivatie en de 
eigen verantwoordelijkheid daarin pas op een latere leeftijd ontstaat.

“De zingeving mis ik heel erg. Maar wat is dat dan? Je hebt gekozen voor deze 
baan. Je wilt samen er een mooie dag van maken. Je hebt de taak om deze dag de 
post gewoon met z’n allen te doen. Daar heb je toch alles voor over. Meedenken, 
weten wat er speelt en niet denken; ik doe mijn ding. Maar van de wachtmeesters...
ik misgewoon de intrinsieke motivatie. Ik snap wel dat wanneer je 21 jaar bent dat je 
trots totaal niet kunt plaatsen, dat kan ik je gaan uitleggen maar dat moet je voelen, 
dat kun je niet leren. Dat moet je willen. Ik heb het idee of dat sommigen het idee 
hebben dat ze bij de supermarkt werken alleen een ander kleur pak.” (Oper, 13)

Gezien worden
In paragraaf 5.2 liet ik al zien dat van betekenis zijn essentieel is om zingeving te 
ervaren. Ik heb in deze paragraaf laten zien dat van betekenis zijn ook in de context 
van werk een belangrijk aandeel heeft in het ervaren van zingeving bij medewerkers. 
Dat het van betekenis zijn vervolgens ook wordt erkend en gewaardeerd, wordt door 
meerdere respondenten als essentieel benoemd. Zingeving heeft dus ook te maken 
met dat je bijdrage wordt gezien. Dat je als mens wordt gezien. En dat je op een manier 
waardering ontvangt voor de bijdrage die je als individu levert. Het laatste aspect van 
zingeving in werk op het individuele niveau, is dan ook ‘gezien worden’. Respondenten 
geven aan dat het voor hen van belang is dat hun werk, inzet of bijdrage wordt gezien 
door anderen, waaronder leidinggevenden, en dat deze bijdrage door deze anderen 
wordt gewaardeerd: 

 
“Dat geeft ook die zingeving…dat mijn leidinggevende ook ziet wat ik doe en dat je 
dat ook benoemt en ook eens een keertje waardeert.” (Tact, 5)

“…Heel belangrijk is waardering krijgen voor hetgeen wat je doet, eigenlijk zouden 
we de hele dag schouderklopjes moeten geven...” (Tact, 14) 

Het is hier waar ook militaire tradities ter sprake komen, zoals coins46, waarmee inzet kan 
worden gewaardeerd. Waardering en bewustzijn van de manier waarop die waardering 
wordt geuit, is van belang. Dat betekent ook regelmatig collectief stilstaan bij wat er 
bereikt en gepresteerd is: 

46 Een coin is een munt, een persoonlijke munt of een munt van de eenheid, welke wordt 
uitgewisseld als relatiegeschenk, beloning, waardering of wanneer mensen (samen) iets bijzonders 
hebt meegemaakt.
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“Ook wel achteruit kijken en mensen waarderen. We hebben zoveel van de mensen 
gevraagd...En we mogen er wel eens echt bij stilstaan en ja hoe waardeer je iemand 
dan dat is dan de vraag. Je zult het nooit helemaal goed doen maar we mogen 
er echt wel even bij stilstaan wat we dit jaar allemaal gedaan hebben en hoe we 
hebben gepresteerd.” (Tact, 22) 

Dat kan ook door mensen mee te nemen naar een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld 
het tekenen van een contract voor nieuwe voertuigen (Oper, 19), maar ook door het 
bewust om te gaan met het uiten van complimenten richting medewerkers en er als 
leidinggevende te zijn. De aanwezigheid van een leidinggevende kan al de waardering 
toevoegen die nodig is, zoals de volgende respondent benoemt:

“En al benoemt de leider alleen maar waarom je die dag belangrijk voor hem bent, 
daar groei je toch van? Een voetbalcoach die houdt geen enkel positief ding voor 
zich omdat hij weet dat iemand daar groot van wordt. Dat is het mooiste wat er is. 
Hoe doe jij dat aan de mensen waar je leiding aan geeft? Door het bespreekbaar 
te maken. Als ze het goed doen benoem ik dat...Ik hoop dat mijn aanwezigheid al 
waarde aan iemand meegeeft.” (Tact, 15) 

Een belangrijk onderdeel van ‘gezien worden’ vormt het krijgen van persoonlijke 
aandacht. Waardoor mensen zich gewaardeerd voelen om wie zij zijn als mens: 

“…Maar als ik dat merk dat ik gewaardeerd word en niet alleen om wat ik doe, maar 
ook om wie ik ben, dan ja dan is dat echt een pijler van mijn zingeving.” (Tact, 24) 

“Ik val op bij mijn teamleider, ik krijg complimenten, hij ziet dingen van mij, ik krijg 
wel eens op mijn donder maar hij ziet het wel of ik krijg complimentjes maar hij ziet 
het wel, ik krijg persoonlijke aandacht van hem, af en toe vraagt hij aan mij om even 
binnen te komen dan vraagt hij aan mij hoe het gaat thuis ofzo en dat soort dingen. 
Belangrijk is dat ze het gevoel hebben er toe te doen, welke rang of functie ook dat 
is altijd belangrijk.” (Oper, 3)

Waardering ervaren heeft ook te maken met dat je mag laten zien wat je kunt en dat 
je nodig bent. Een concreet voorbeeld daarvan is inzet van speciale eenheden bij 
bijzondere gebeurtenissen, zoals de BE. Een respondent benoemt de Nuclear Security 
Summit als een “icebreaker” voor de betreffende eenheid. Tijdens dat event was er 
een mogelijkheid voor de medewerkers om te laten zien wat ze kunnen, waarvoor ze  
hebben getraind. Dan voelen medewerkers zich “belangrijk, dan zijn ze trots op zichzelf 
en dat ze deel uitmaken van zo’n eenheid” (Tact, 7). Een belangrijk aspect van ‘gezien 
worden’ is de erkenning van expertise en vakmanschap. 
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Het aanspreken van taakvolwassenheid van medewerkers hoort daar ook bij.

“Dus het advies wat ze daarin geven, dat het ook gehoord wordt en dat ze dat ook 
kwijt kunnen... dan weegt het voor hen vooral zwaarder dat ze gehoord worden 
door het hogere dek...zij [hechten] heel veel waardering aan gehoord te worden. 
Dus echt serieus genomen te worden in hun kennis in hetgeen waar ze voor staan...
zij worden gezien als de experts op hun vakgebied...en graag worden ze ook zo als 
gesprekpartner gezien.” (Tact, 24) 

“Of als je vanuit je lijn, taakvolwassen met je onderwerpen bezig mag zijn, dat soort 
zaken, dat kan bijdragen aan zingeving.” (Oper, 18)

Wat mij in de verhalen van de respondenten is opgevallen, is dat waardering en 
‘gezien worden’ niet uitsluitend te maken hebben met kijken naar wat goed gaat en 
dat becomplimenteren. Misschien heeft ‘gezien worden’ nog wel meer te maken met 
oprechte feedback geven; dat er gezien en erkend wordt wat je goed doet, maar ook 
wat nog beter kan, waardoor mogelijkheden voor groei worden aangesproken: 

“[Zingeving is] een stukje erkenning...Ik vind, ik heb liever eigenlijk dat ik hoor wat 
ik niet goed gedaan heb, dan dat ik hoor wat ik wel goed gedaan heb…omdat 
het zou betekenen dat of je leidinggevende die jou leiding geeft of in je nabijheid 
werkt, A) niet oplet op wat je aan het doen bent, of B) je doet je werk zo enorm goed 
dat je nooit wat fout doet. Nou dat laatste kan ik mij niet voorstellen. Maar ik vind 
belangrijk om altijd wat te leren. Ik doe ook elke dag wel iets fout. Dat kan heel klein 
zijn, maar kan ook heel groot zijn. En ik vind het juist zinvol om daar iets van te leren. 
En als ik daar geen commentaar op krijg...en als je er nooit op gewezen wordt, dan 
kun je er ook niets van leren...als je een langere tijd ergens werkzaam bent, dan is 
het gewoon heel nuttig om ook gewezen te worden op je eigen tekortkomingen.” 
(Oper, 23) 

“Dat je het resultaat qua niveau of qua output niet gaat halen. Dat krijgen ze zeker 
terug, natuurlijk. Dat zou ook niet eerlijk zijn, anders blijf je jezelf niet ontwikkelen.” 
(Oper, 17) 

Oprechte feedback voorkomt een houding van onverschilligheid bij medewerkers: 

“Het doet er toch niet toe. Ik krijg geen compliment. Ik hoor niet of het goed is of 
slecht is. Dus als je het ook niet een keer terug geeft dat mensen de goede dingen 
doen, dan heb je kans dat ze ernaar op zoek gaan. Dus dan gaat het ook wel iets 
doen met de zingeving. Die worden onverschillig. Ik denk dat je het kunt zien als 
onverschilligheid.” (Tact, 25)
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Tot slot: zingeving in werk op het niveau van het individu
In deze paragraaf heb ik alle aspecten uiteengezet die conform de empirische data 
bijdragen aan zingeving in werk en organisatie op het niveau van de individuele 
medewerker. Ik heb laten zien dat een doel in het werk, waarvan het waarom tot de 
beleving spreekt, een belangrijke drive is voor het ervaren van zingeving. Het zichtbaar 
kunnen maken van individuele bijdragen van medewekers aan de te bereiken doelen 
in de organisatie, waardoor medewerkers zich als medewerker en als mens verbinden 
met het werk, maakt de ervaring van zingeving zo mogelijk groter. Zeker wanneer 
deze bijdrage wordt gezien en gewaardeerd en daarop oprechte feedback plaatsvindt 
(ook wanneer iets niet goed gaat), zodat groei in het werk mogelijk is. Zingeving in 
werk wordt in belangrijke mate ervaren wanneer dat werk een beroep of appel 
doet op de medewerker als mens, op hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid en 
expertise. Mogelijkheden tot ontplooiing in de organisatie, waarbij het zowel gaat om 
professionele als persoonlijke ontwikkeling, draagt bij aan zingeving van individuele 
medewerkers. In deze paragraaf heb ik beschreven dat respondenten voor het ervaren 
van zingeving in werk en organisatie ook verwijzen naar hun eigen verantwoordelijkheid 
en niet uitsluitend naar de verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Bij het analyseren van de data valt op dat op het strategisch niveau van de organisatie 
het hebben van een betekenisvol doel minder wordt benoemd als essentieel voor het 
ervaren van zingeving. Wellicht is dit gelegen in het feit dat dit organisatieniveau is 
belast met het vormen van de betekenisvolle doelen voor de rest van de organisatie. 
Tegelijkertijd is op het strategisch niveau waarneembaar dat het ervaren van een 
individuele bijdrage aan het geheel als veruit het belangrijkste aspect van zingeving 
naar voren komt. Op het operationele niveau is daarentegen juist zichtbaar dat meer 
belang wordt gehecht aan de aspecten ‘het hebben van een doel’ en ‘mogelijkheden 
tot ontplooiing’ ten opzichte van de totale casus. Niet onlogisch omdat het op dit 
niveau vooral medewerkers betreft die aan het begin van hun loopbaan staan. Uit de 
analyse van de data is duidelijk geworden dat op alle niveaus in de organisatie alle 
aspecten van zingeving in werk op het niveau van de individuele medewerker door de 
respondenten aan de orde zijn gesteld in de interviews.

5.3.2 Zingeving in de organisatie op teamniveau
Hiervoor heb ik een illustratie gegeven van wat zingeving in werk en organisatie is  

op het niveau van de individuele medewerker. De interviews met de respondenten 

hebben echter ook veel informatie opgeleverd over hoe zingeving wordt ervaren in 

de sociale omgeving van het werk. Hoewel de meeste respondenten aangeven dat 

zingeving met name een individuele ervaring is, geven zij tegelijkertijd ook aan dat het 

ervaren van zingeving een duidelijke collectieve kant heeft, welke met name tot uiting 
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komt op het niveau van teams. In deze paragraaf beschrijf ik dan ook de meer collectieve 

kant van zingeving door te illustreren wat zingeving is op het niveau van het team. Ik 

zal achtereenvolgens laten zien dat het hebben en creëren van teamgeest, waardoor 

individuen ervaren ergens bij te horen, een belangrijke bron van zingeving is. Aandacht 

en ruimte voor teamontwikkeling vormt een tweede component van zingeving op het 

niveau van het team. Werken aan teamgeest en aandacht voor teamontwikkeling vormen 

tezamen een fundament voor het samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit; een 

derde kenmerk van zingeving in werk op het niveau van teams. 

 

Teamgeest
Respondenten beschrijven het hebben van teamgeest en oog voor elkaar als belangrijke 

bronnen voor het ervaren van zingeving op het werk. Woorden die zij daaraan koppelen 

zijn onder andere: kameraadschap, groepsgevoel (Tact, 24), samen en afhankelijk; “…

maar je doet het altijd samen… je bent eigenlijk altijd afhankelijk van je collega’s, met 
alles…” (Tact, 22). Onder teamgeest wordt door de respondenten ook verstaan het 

samenwerken en gezamenlijk problemen oplossen, van elkaar op aan kunnen, elkaar 

vertrouwen en opvangen en het bieden van ondersteuning wanneer je signaleert dat een 

ander problemen heeft. Een respondent vat dit samen onder de noemer van “sociale 
controle” (Tact, 23). Teamgeest is dus aandacht en compassie hebben voor elkaar. 

Dat kan zijn in het werk zelf. Een aantal respondenten benoemt dat zij bijvoorbeeld 

vergaderingen starten met “een rondje mens”, een moment om even stil te staan bij 

alle teamleden, hoe het met hen gaat en wat hen bezighoudt, zodat de belastbaarheid 

van het individu duidelijk wordt en teamleden elkaar onderling kunnen steunen of 

opvangen. 

Aandacht voor elkaar vindt ook plaats in saamhorigheidsbijeenkomsten, waarin ruimte 

is om successen te vieren, of lief en leed te delen en collega’s de ruimte te geven iets 

te vertellen over wat hen bezighoudt. Stilstaan bij momenten van het succes van een 

samenwerkingsproces (Tact, 10), bevorderingen of tevredenheidsbetuigingen (Tact, 19) 

heeft een bijzondere meerwaarde in het ontwikkelen van teamgeest.

Het ontwikkelen van groepsgevoel en teamgeest wordt medewerkers vanaf het moment 

dat zij binnen komen in de organisatie al aangeleerd. In zowel de basisopleiding als in 

opleidingen gedurende de loopbaan wordt er gewerkt met opdrachten waarin mensen 

leren om samen te werken en van elkaar afhankelijk te zijn, zodat ze leren om elkaar te 

helpen (Tact, 6) en gezamenlijk de eindstreep te halen.

Collega’s dragen bij aan een goede sfeer op het werk en het met een team naar de 

zin hebben lijkt meer van belang te zijn dan de primaire inhoudelijke taak, zoals in de 

volgende uitspraken naar voren komt:
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“Ik vind het ook belangrijk om met prettige mensen om me heen te werken. Dat 
betekent voor mij dat ik het grote organisatiedoel nog niet zo heel belangrijk vind, 
dat is niet voor mij primair. Het werk wat je doet is nog niet eens zo primair. Het 
feit dat je het met anderen kan en mag doen, dat is voor mij primair…” (Tact, 10)  

“Soms stel ik in het MT weleens de vraag: als er morgen een briefje op de deur zou 
hangen met ‘bedankt voor de bewezen diensten. We zijn helaas failliet, u hoeft niet 
meer terug te komen…’, wat zou je dan het meeste missen? Dan is het toch collega’s 
en de lol in het werk...” (Tact, 12) 

Het groepsgevoel en dingen samen doen geeft zin. Iets samen kunnen doen lijkt – voor 

het ervaren van zingeving – belangrijker dan wat er gedaan moet worden. En hoe minder 

uitdagend het werk is, hoe belangrijker het onderlinge contact tussen collega’s wordt: 

“…Als ze wat met het team gaan doen dan is het eigenlijk al zingeving. Dan maakt 
het niet uit wat ze met het team gaan doen. Ook al gaan ze met z’n allen de auto’s 
wassen, maar ze gaan met het team wat doen…het groepsgevoel geeft toch wel wat 
zingeving.” (Tact, 19)

Het ontbreken van een sterk teamgevoel maakt van werk eerder een moeten dan een 
mogen: 

“Als een team geen team is…dan zie je dat er bepaalde mensen afhaken, omdat ze 
naar hun werk moeten. Dan wordt het: ik kom hier omdat ik dat moet doen, want 
er moet ook brood op de plank komen, maar ik ben ook blij als ik weer wegga.” 
(Tact, 23) 

Wanneer er sprake is van een sterk saamhorigheidsgevoel, dan kunnen het werk en het 
team ook een plek zijn waar je je als medewerker thuis voelt, zoals een respondent mooi 
verwoordt: 

“Op alle plekken waar ik gewerkt heb voel ik mij thuis…om de drie jaar zitten wij 
ergens anders…[maar we blijven elkaar tegenkomen] dus ik raak je ook niet kwijt 
dus dat gevoel wordt eigenlijk alleen maar groter...de grootste deler is echt iets 
wat typisch marechaussee is dat is echt het gezamenlijke. Als er iets zou moeten 
gebeuren of iemand heeft een idee dan gaan we dat met z’n allen ook doen…ik 
geloof nooit dat ik dat verzin, dat dat gevoel door mij alleen gemaakt wordt…” 
(Oper, 1)
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Hoewel het werk en optreden van de Koninklijke Marechaussee meer individualistisch 
van aard is dan het werk en optreden bij andere onderdelen van de krijgsmacht, draagt 
de aard van het werk wel degelijk bij aan het ervaren van teamgevoel, zo gaat de 
respondent verder in het verhaal: 

“Doordat je in de operatie onregelmatig werkt bijvoorbeeld zit je heel veel bij 
mensen in de auto of op de brigade en zit je ook ’s nachts met mensen…dan deel je 
heel veel dingen…mooie en minder mooie dingen, persoonlijke dingen. En voor mij 
is dat heel waardevol, want ik zie veel meer dan die collega in zijn uniform die zijn 
werk doet, ik weet waarom hij iets doet, ik weet wat hem beweegt dat schept voor 
mij een band…Die mensen sluit ik ook niet af als ik ze niet zie…” (Oper, 1)

Omdat het optreden wat meer individualistischer van aard is en niet alle teamleden 
tegelijkertijd op dienst zijn, geven respondenten aan dat het bewust inplannen van 
teamdagen, met zowel ruimte voor een inhoudelijke als informele invulling, van belang 
is. Informeel contact staat ten dienste van wat je formeel met elkaar te doen hebt.

Het ervaren van teamgeest en groepsgevoel is ook belangrijk voor identiteitsvorming. 
Mensen willen graag ergens bij horen, zodat zij zich ergens mee kunnen identificeren. 
Door interactie met anderen wordt duidelijk wie je zelf als mens bent, werk kan dus 
helpen in het beantwoorden van identiteitsvragen, welke ik in hoofdstuk 2 als zinvragen 
heb gekenmerkt: 

“Mensen zijn sociale wezens dus ze hebben mensen nodig om tot een stuk vorming 
van hun eigen identiteit te komen, werk is voor de vorming van identiteit sowieso 
een belangrijk punt denk ik. Als je dan ook nog eens een keer in een situatie aan het 
werk bent waarbij je wordt aangesproken, aangeleerd om vanuit zeg maar de groep 
te denken...dat versterkt dat nog eens extra…het kanaliseert zingeving... Omdat je 
datgene wat je als individu misschien in de basis bij je hebt dat wordt versterkt in 
het groepsproces...” (Strat, 7) 

Het zijn deze identiteitsvragen die mij bij het volgende aspect van zingeving in werk op 
het niveau van teams brengt; aandacht en ruimte voor teamontwikkeling. Ik zal laten 
zien dat ruimte om uiting te geven aan de eigen identiteit binnen een team door de 
respondenten wordt beschouwd als een essentieel element om zingeving in werk te 
ervaren.
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Observatie: esprit de corps
Binnen de Koninklijke Marechaussee is sprake van een sterke saamhorigheid. In de beschrijving 
van de organisatiecultuur in hoofdstuk 3 liet ik ook al zien dat saamhorigheid door de 
respondenten wordt benoemd als één van de belangrijkste elementen van de organisatiecultuur. 
Het is datzelfde saamhorigheidsgevoel dat op basis van de interviews naar voren komt als een 
aspect in het ervaren van zingeving in werk en organisatie. Die saamhorigheid wordt in militaire 
termen ook wel omschreven als korpsgeest, of esprit de corps. Maar wat is dat? 
 
Korpsgeest is, merk ik, een ongrijpbaar fenomeen en lastig om in woorden te vatten. Het is iets 
wat niet zozeer zichtbaar is, maar het is iets dat door de leden van hetzelfde korps vaak wel wordt 
herkend. Korpsgeest is vooral iets dat je kunt voelen. Iedereen die dat ooit ervaren heeft begrijpt 
wat ik hiermee bedoel. Daarmee lijk ik te suggereren dat je eerst onderdeel moet worden van 
een korps om de korpsgeest te kunnen ervaren, maar dat is niet zo. De korpsgeest is ook 
voelbaar voor mensen die geen onderdeel vormen van het korps; zij kunnen ‘de korpsgeest’ 
voelen en opmerken wanneer zij bij het korps aanwezig zijn. Zo heb ik in de afgelopen jaren 
gemerkt dat ‘buitenstaanders’ na een bezoek aan de Koninklijke Marechaussee aangaven dat zij 
in hun contact met medewerkers, openheid, hartelijkheid en behulpzaamheid hadden ervaren, 
op een zodanige manier dat het hen opviel en dat het in hun beleving ‘anders’ was dan in andere 
organisaties. Het gebeurt ook dat medewerkers de Koninklijke Marechaussee verlaten om dan 
toch op enig moment weer terug te keren in de organisatie, omdat ze het ‘gezamenlijke’ van  
de korpsgeest zo missen. 
 
De korpsgeest is ook mij als onderzoeker opgevallen. Velen waren mij zeer behulpzaam tijdens 
dit onderzoekstraject, ik heb nooit het idee gehad dat ik er alleen voor stond en de bereidheid 
(en snelheid) om medewerking te verlenen was groot. Dus ook als relatieve buitenstaander, die 
niet is gevormd door de korpsgeest, simpelweg omdat ik niet in deze organisatie ben opgeleid, 
is het mogelijk om al snel iets van de korpsgeest te merken. Hoewel esprit de corps wordt 
ondersteund door uiterlijke verschijningsvormen, heb ik haar vooral leren kennen in hele kleine 
en bijna alledaagse momenten en gebaren.  
 
Esprit de corps wordt ook wel omschreven als een verbondenheid tussen medewerkers die meer 
is dan het delen van dezelfde werkgever. Het zijn van marechaussee is veel meer dan het hebben 
van een baan, en collega’s delen veel meer met elkaar dan alleen een werkplek. De kracht van de 
organisatie is het gevolg van korpsgeest. Dat is de reden dat in opleiding en training van 
medewerkers niet alleen aandacht geschonken wordt aan het verwerven van cognitieve kennis  
en vaardigheden, maar ook aan vorming.47 

47 Uit de toespraak van de Commandant Koninklijke Marechaussee bij de ceremoniële kranslegging bij 
het graf van M.C. van Houten, op 7 februari 2014, verkregen via: http://www.marechausseecontact.nl/
pdf/toespraak_ckmar_kranslegging_van_houten_7_feb_2014.pdf
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Korpsgeest gaat verder dan het zijn van een team of goed kunnen samenwerken. Korpsgeest is 
een gevoel; op elkaar kunnen vertrouwen, op elkaar kunnen rekenen en een weten dat je in het 
leven altijd verbonden en afhankelijk bent van anderen. Het is de ander die in letterlijke zin je 
levensverzekering kan zijn in situaties waar het erop aankomt. En hoewel dat wellicht groots 
klinkt, kan dat in de praktijk van het werk zomaar de realiteit zijn. Wanneer je op deze manier naar 
de ander leert kijken, leer je ook om deze ander met andere ogen en vanuit een heel ander 
perspectief te bekijken dan dat we binnen de op individualisme gerichte maatschappij gewend 
zijn. Korpsgeest is een wij-gevoel, zonder anderen daar per definitie van uit te hoeven sluiten en 
zonder dat iedereen die onderdeel uitmaakt van het korps hetzelfde zou moeten zijn; in een 
korpsgeest is diversiteit en ruimte voor eigenheid goed mogelijk en bestaat eenheid in 
verscheidenheid.  
 
Het is deze korpsgeest welke als vormend element wordt toegevoegd aan opleiden en trainen 
van medewerkers. In die vorming vindt een vertaling plaats van wat uitgangspunten van esprit de 
corps daadwerkelijk betekenen. Op elkaar kunnen rekenen, één van de basis uitgangspunten in 
korpsgeest, betekent dat je je voor een ander betrouwbaar gedraagt. Er is niets dat zo’n grote 
impact heeft op de groep wanneer iemand zich onbetrouwbaar heeft gedragen en is gebleken 
dat je niet van iemand op aan kunt. Dat wil niet zeggen dat je mensen als mens hoeft af te 
keuren, integendeel, maar wel dat onbetrouwbaarheid bespreekbaar wordt gemaakt. Niet voor 
niets is integriteit een belangrijk aspect binnen de krijgsmacht.  
Je afhankelijk weten van anderen is aan te leren: door veelvuldig samen te werken, door te leren 
om samen te overleven en door het uitgangspunt te hanteren dat je pas geslaagd bent wanneer 
collectief het doel is bereikt en nadrukkelijk niet wanneer je uitsluitend als individu de eindstreep 
hebt behaald. In de praktijk betekent dat wanneer het niet goed gaat met iemand: dan help je 
elkaar, bied je steun en zie je naar elkaar om. Zo heb ik jonge marechaussees in opleiding elkaar 
zien helpen met leren, met trainen en sporten wanneer één van de groepsleden door blessures 
op achterstand was geraakt, zodat uiteindelijk de gehele groep de eindstreep zou halen.  
 
Er zijn veel verschillende factoren die aan korpsgeest bijdragen of haar ondersteunen. 
Bijvoorbeeld de meer zichtbare elementen als symbolen en het uniform, de Standaard, de 
wapenspreuk en het Wapenlied. Het zijn deze uiterlijke verschijningsvormen die laten zien dat je 
ergens bij hoort.  
Ook tradities en rituelen zijn verschijningsvormen waarin de korpsgeest merkbaar is, bijvoorbeeld 
in commando-overdrachten en tijdens herdenkingen. Het zijn deze herdenkingen die vaak een 
bijzondere indruk achterlaten.  
Maar ook het beëdigen van nieuwe medewerkers en leerlingen, het met een erehaag en luid 
applaus leerlingen ontvangen op de kazerne na een zware bivak, het houden van contact met 
mensen die op uitzending zijn en het vieren van jubilea maken de korpsgeest merkbaar. 
 
Maar ook op andere momenten heb ik veel verbondenheid ervaren. Bijvoorbeeld op de jaarlijkse 
Wapendag (jaarlijkse viering van de oprichting van de Koninklijke Marechaussee). Een dag 
waarop er aandacht is voor de mensen die de organisatie zijn ontvallen en voor hun 
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nabestaanden. Tijdens het korpsdiner dat als afsluiting van deze dag plaatsvindt (en op zichzelf 
uit diverse tradities bestaat) en er over en weer tussen Nederland en medewerkers van de 
organisatie elders op de wereld groeten worden overgebracht en nieuwe officieren worden 
geïnaugureerd. Of tijdens het bezoeken van eenheden tijdens een bijzondere inzet of een zware 
werkperiode. In een militaire context wordt weleens gezegd dat een goede commandant bij zijn 
troepen is. Dat is ook wat ik veel heb gezien; leidinggevenden die hun medewerkers bezoeken 
tijdens een bijzondere inzet of werkomstandigheden, op feestdagen of wanneer zij op missie zijn, 
of een huisbezoek wanneer medewerkers langdurig ziek thuis zijn. De korpsgeest waant er 
wanneer er medewerkers overlijden en hun kist wordt gedragen en de nabestaanden van hulp 
worden voorzien, maar ook wanneer medewerkers trouwen en collega’s een erehaag vormen.  
 
Esprit de corps kent ongetwijfeld in- en uitsluitingsmechanismen. Ik heb zelf echter ook een 
andere ervaring. Het is mijn ervaring dat een sterk gevoel van saamhorigheid ook in kan houden 
dat verscheidenheid juist geaccepteerd wordt: korpsgeest sluit verscheidenheid niet per definitie 
uit en kan er ook voor zorgen dat het vertrouwen in mensen niet zomaar wordt opgezegd. Als ik 
kijk naar de korpsgeest, die ik in dit onderzoek zo nadrukkelijk ben tegengekomen, kan ik zeggen 
dat zij mij heeft geleerd om milder te zijn in het creëren van waardeoordelen over mensen. 
 
Op verschillende momenten is er ook sprake van verbinding tussen verleden, heden en 
toekomst, dat ook de korpsgeest doet versterken. Bijvoorbeeld wanneer veteranen diploma’s 
uitreiken aan jonge marechaussees die aan het begin staan van hun loopbaan. Wanneer 
veteranen in de organisatie zijn en in de eetzalen de huidige medewerkers voorzien van verhalen 
over vroeger. Ik heb mij vaak verbaasd over die veteranen, waarvan een heel aantal al zo’n twintig 
jaar geleden de dienst hebben verlaten, die iedere week weer op de kazerne komen om daar te 
eten. Ik heb veel geleerd (in termen van wijsheid) van deze mensen, van hun verhalen en 
ervaringen. Ik heb geleerd dat vrijheid en veiligheid zo vanzelfsprekend lijken, maar niet vanzelf 
komen. 
 
Het is de korpsgeest, de saamhorigheid en verbondenheid, die ik door mijn onderzoek heb 
ervaren, die mij bewust maakt van het feit dat ook ik ben opgegroeid in een maatschappij waarin 
individualisme de boventoon voert. Ik heb me vaak afgevraagd of mijn vorming als mens anders 
was geweest, wanneer ik op mijn 18de naar de KMA zou zijn gegaan en een militaire opleiding 
had genoten in plaats van een universitaire. Had ik dan meer of andere dingen geleerd over 
mensen, had ik dan anders naar de wereld gekeken? Had ik mezelf dan minder voorop gesteld 
en was ik meer geneigd geweest om samen te werken? Ik heb mij ook vaak afgevraagd wat een 
sterke esprit de corps zou doen in andere sectoren dan het militaire domein. Hoe zou het 
onderwijs er bijvoorbeeld uitzien? Wat zouden we onze kinderen dan meegeven? Wat zou de 
betekenis van een sterke korpsgeest zijn in bijvoorbeeld een ziekenhuis? Het is deze korpsgeest 
waardoor ik mezelf de vraag stel; wat heb ik eigenlijk over voor een ander? 
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Ruimte en aandacht voor teamontwikkeling
Veel respondenten vertellen in de interviews over hoe teamontwikkeling bijdraagt 

aan zingeving en hoe zij daar bewust ruimte voor maken, omdat de waan van de dag 

er anders toe leidt dat het er niet van komt. In dit kader benoemen respondenten 

verschillende ‘trajecten’ waarmee zij aan de slag gegaan zijn. Deze hebben weliswaar 

andere benamingen: Authentiek leiderschap (Tact, 8, 10; Oper, 5), Servant-Leadership 
(Tact, 24; Oper, 14), waardenmanagement (Tact, 21, 22; Oper, 22), wie is wie sessies (Tact, 

15, 16; Oper, 12, 13) en vinden op verschillende niveaus in de organisatie plaats, maar 

draaien inhoudelijk gezien om dezelfde thematieken. Veelal worden deze trajecten 

begeleid door niet teamleden zoals coaches, externe inhuur en in een enkel geval door 

een geestelijk verzorger. Deze trajecten, die door teams worden aangegaan, zijn vooral 

een katalysator of vehicle om bewust stil te kunnen staan bij thema’s die ertoe doen. 

Sommige respondenten benoemen dat dit soort sessies met teams een instrument 

is om structuur en cultuurveranderingen te bewerkstelligen. Hoewel de trajecten in 

benaming verschillen, blijkt na analyse van de data de inhoud van de verschillende 

trajecten om dezelfde thema’s te draaien, welke ik ter verduidelijking zal toelichten. 

Verbinding aangaan in het team
Wanneer respondenten spreken over het tot stand brengen van verbinding in het team 

dan gaat het met name over het leren kennen van elkaar. Daarbij kunnen verschillende 

methoden worden gebruikt, zoals DISC (Oper, 14), MBTI, diverse ‘kleuren’ testen (Caluwe 

bijvoorbeeld) of het maken en bespreken van een lifeline. Daarmee verkrijgen teamleden 

meer inzicht in zichzelf (individuele en sociale identiteit) en door dat inzicht met elkaar te 

delen ook meer inzicht in anderen en in het team (groepsidentiteit). 

“Het gaat over jezelf leren kennen en daarnaast over hoe je van een team een team 
maakt.” (Oper, 18) 

De meeste respondenten geven aan dat deze sessies leiden tot meer begrip voor elkaar, 

doordat ze weten wie de mens achter de functionaris is en wat zijn of haar kwaliteiten, 

valkuilen en angsten zijn. Het zijn deze trajecten waarin zinvragen, zoals ik deze beschreef 

in hoofdstuk 2, aan de orde worden gesteld en de antwoorden daarop (in verhaalvorm) 

tussen teamleden onderling worden gedeeld. Het delen van antwoorden op zinvragen, 

waarbij eenieder de ruimte behoudt om bij zichzelf te blijven, draagt bij aan het creëren 

van verbinding:

“Aan de hand van kennismaking met elkaar, ik geloof er heel erg in, dat delen op het 
persoonlijke vlak, je een soort verbond met elkaar aangaat, dan is het bijvoorbeeld 
veel makkelijker om iets over te nemen van de ander…je gaat dan een soort van 
elkaar houden je bent er dan van elkaar achter gekomen hoe de mens is…” (Tact, 15) 
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“…Je ziet gewoon dat je dichter tot elkaar komt…” (Oper, 12) 

Of zoals een respondent mooi verwoordt: 

“Zo kom je elkaars eigenaardigheden te weten.” (Tact, 3) 

Maar er kan ook los van een specifieke methode of een specifiek traject aan de slag 
worden gegaan. Meerdere respondenten geven aan zonder vastomlijnd traject aan de 
slag te zijn met het aan elkaar vertellen wat je drijft, wat je belemmert, wat je bezighoudt 
of wat je beweegt als functionaris en als mens. Teamontwikkeling draagt bij aan het 
creëren van vertrouwen en het elkaar kunnen vinden. Deze manier van teamontwikkeling 
doet daarmee een beroep op teamleden om zich kwetsbaar op te stellen. 

Duiding geven aan wat het team te doen staat
De sessies voor teamontwikkeling worden ook ingezet om als team in gesprek te gaan 
over wat je van elkaar mag verwachten, waar je als team voor staat, duiding te geven 
aan taken, verantwoordelijkheden en de richting (het betekenisvolle doel). Wat komt 
er op het team af? Hoe gaan we daar als team mee om? En hoe maken we ruimte 
voor feedback? Dergelijke vragen staan dan centraal. Teamontwikkeling wordt binnen 
managementteams ook gebruikt om stil te staan en te reflecteren op welk leiderschap 
wordt gevraagd ten opzichte van waar het team voor staat. In die zin wordt in deze 
sessies ook gewerkt aan leiderschap als vak. Een vak dat blijvend om verbetering en 
vernieuwing vraagt en bovendien faciliterend is aan zingeving van anderen:

“Leiderschap faciliteert ontwikkeling, ruimte en keuzes maken. Dus ik geloof heilig 
in leiderschap om daarbij stil te staan en vooral te ontwikkelen…er is weinig tijd 
om stil te staan bij leiderschap terwijl dat de belangrijkste taak is van je werk als 
leidinggevende dus ik vind ook dat je op regelmatige basis moet investeren in 
leiderschap.” (Tact, 10) 

Doordat in teamontwikkeling inzichtelijk wordt welk teamlid waar goed in is, is het 
ook mogelijk om medewerkers in het team beter tot zijn of haar recht te laten komen. 
Dat leidt tot het beter benutten van kwaliteiten in het team, maar ook tot het meer 
ervaren van zingeving bij individuele teamleden, omdat zij de kans krijgen te doen 
waar ze goed in zijn en wat bij hen past. Het kunnen inzetten van eigen kwaliteiten 
binnen een team wordt door respondenten dan ook als zingevend benoemd. Sessies 
voor teamontwikkeling dragen ook bij aan mogelijkheden tot tegenspraak en het 
organiseren van kritisch vermogen en complementariteit in een team. 
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“Dat er in ieder geval een vorm van vertrouwen is onder elkaar. De één helpt de 
ander, weten van elkaar van hier ben ik niet zo goed in, maar daar ben jij wel goed 
in, misschien kunnen we samenwerken.” (Oper, 20)

Bestendigen
Het bestendigen van wat uit team-ontwikkelsessies naar voren komt, wordt op 
verschillende manieren vormgegeven. Zo zijn er respondenten die benoemen dat 
zij proberen om oog te houden voor de verschillende kwaliteiten in het team en 
medewerkers blijven bevragen om daarmee van betekenis te zijn in het team.
Er zijn ook teams die, zoals ze het zelf omschrijven, zingeving concreet proberen 
te maken in het werk van alledag, bijvoorbeeld door een ‘kapstok’ te maken van 
onderwerpen die ertoe doen en daarover structureel met elkaar in gesprek te blijven. 
Zo heeft een respondent bijvoorbeeld op de volgende manier zingeving ‘tastbaarder’ 
gemaakt: 

“…Zingeving ik heb het wel concreet gemaakt. Ik heb het woord HAPPY gecreëerd, 
dat heeft een dubbele betekenis…de letters van happy staan voor Hostmanship, 
Awareness, Pleasure, Professionality en You. We beginnen altijd met You. We 
vergaderen alleen nog maar aan de hand van die vijf punten… ik heb een eigen 
slogan, ik schrijf op alles, brigade is mensen. Het is zingeving wat tastbaarder 
gemaakt…” (Tact, 9) 

Dit voorbeeld laat zien dat leidinggevenden met hun teams afspreken om in 
hun gesprekken en vergaderingen structureel stil te staan bij een aantal centrale 
onderwerpen en vragen die ertoe doen, bijvoorbeeld: hoe gaat het met de individuele 
medewerker? Op welke manier gaan we met elkaar om (zowel met collega’s als met de 
mensen die in aanraking komen met de Koninklijke Marechaussee, zoals vreemdelingen 
bijvoorbeeld)? Zijn we ons bewust van wat er in de omgeving gebeurt en wat dat voor 
ons betekent? Hebben we aandacht voor elkaar en dragen we bij aan het creëren van 
esprit de corps? En: op welke manier zijn we bezig met de uitoefening van ons vak?

Een andere manier om als leidinggevende structureel stil te staan bij een aantal thema’s 
en vragen die ertoe doen, is het voeren van POWER gesprekken tussen leidinggevenden 
en medewerkers. POWER staat voor Periodiek Overleg over Werk en Resultaat en kan 
worden omschreven als managementdialoog. Deze terminologie klinkt heel managerial, 
maar is dat geenszins. In deze gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers 
wordt het gesprek wederzijds aangegaan over ‘wat ertoe doet’ en zowel over ‘de harde 
als de zachte kant van de organisatie’: hoe is het met de medewerker? Hoe verloopt de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling? Hoe is het met het team? Wat is het effect 
van de manier van leidinggeven? Hoe gaat het operationeel? Wat zijn de resultaten en 
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hoe hangt dat samen met hoe je het doet? Maar ook: wat kost energie en wat geeft 
energie? Wat gaat goed? En waar worden hindernissen en obstakels ervaren? Waar is 
twijfel over? Wat doet het werk met je? Hoe kunnen we elkaar helpen in wat ons te doen 
staat? Het structureel kunnen voeren van dit type gesprekken draagt bij aan de ervaring 
van zingeving. Te meer omdat de gesprekken ruimte bieden om vragen aan elkaar te 
stellen en datgene aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken wat aandacht 
behoeft, zonder dat antwoorden daarin direct voorhanden hoeven te zijn. 

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit
Wanneer een team goed met elkaar in verbinding is, is er een basis gelegd om struc-
tureel samen te werken aan kwaliteit en professionaliteit in het werk zelf. Zoals een 
respondent mooi omschrijft:

“Echte teambuilding doe je niet in een gekunstelde setting dat doe je in het echt.” 
(Strat, 3) 

Ook in relatie tot het werken aan kwaliteit en professionaliteit komen de POWER 
gesprekken, zoals ik die hiervoor benoemde terug. Door deze gesprekken structureel 
binnen verschillende lagen van de organisatie te voeren, komen er een aantal dingen 
tot stand, zoals bewustzijn van de rol en het aandeel van individuele medewerkers en 
teams in het tot stand komen van een doel (een product of dienst). Maar er ontstaat ook 
inzicht in wat andere onderdelen van de organisatie (keten) te doen hebben; dat maakt 
dilemma’s en obstakels in samenwerking zichtbaar en ook bespreekbaar:

“…Wat ik heel belangrijk vind is mensen ook inderdaad inzichten geven in de 
processen die bij een bepaalde functie behoren om wat meer begrip te krijgen 
maar ook een beeld bij van waarom is het eigenlijk belangrijk dat je een bepaalde 
opdracht ook realiseert. POWER gesprekken helpen iedereen bewust te maken van 
hun rol in de hele keten en betrokkenheid te voelen bij het totale product en we 
proberen ook de mensen te prikkelen om inderdaad in de tuin van een ander te 
kijken en daar ook begrip voor te hebben. Dat betekent transparantie…” (Tact, 5) 

De gesprekken bieden ook de mogelijkheid om gezamenlijk richting en koers af te 
blijven stemmen en te overzien hoe dat verloopt. Dat helpt om leerdoelen, waaraan 
gewerkt kan worden – wat weer in het belang is voor het ervaren van zingeving als 
individu – te definiëren en om daarop gezamenlijk aanspreekbaar te zijn. Er is dan een 
basis om zingeving te vinden in het werk zelf: 

“Maar je moet zingeving ook zoeken in de professionaliteit van je hoofdtaak. Waar 
we nu mee bezig zijn is kwaliteitsverbetering binnen de brigade. We werken via 
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het kwaliteitsmanagementsysteem, we proberen daarmee de verschillende niveaus 
inzichtelijk te maken: hoe kun je jezelf ontwikkelen, wat kan je wel, wat kan je niet? 
Hoe kun je je daar in ontwikkelen om beter te worden? We werken aan het vergroten 
van kennis en processen te standaardiseren, zodat mensen sneller durven door te 
pakken en uitdaging vinden in hun werk. Daardoor gaan mensen anders naar werk 
kijken: het is dan niet van: ik ga een vluchtje doen…nee, ik ga een risicovlucht 
controleren. Dan is er meer zingeving en beleving in werk. Daar moeten we meer 
naartoe werken.” (Tact, 19) 

Zingeving in werk gaat gepaard met ontwikkelmogelijkheden voor de individuele 
medewerker, het team en de organisatie. Dat lijkt te gaan over de zogenoemde ‘zachte 
kant’ van de organisatie. We zien hier dat zingeving in werk goed samen kan gaan 
met, of beter gezegd, ondersteund kan worden door die ontwikkelmogelijkheid aan 
de ‘harde kant’ van de organisatie in te bedden. Door bijvoorbeeld te werken aan 
het in kaart brengen van werkprocessen en daar niveaus aan te koppelen wordt aan 
leidinggevenden en medewerkers inzicht geboden in hoe ontwikkeling en groei in het 
werk kunnen worden bewerkstelligd; zo werkt de Koninklijke Marechaussee daar door 
middel van verschillende methodieken aan. Werkprocessen en bijbehorende niveaus 
worden inzichtelijk gemaakt in een eigen systeem, KOWA.48 Het bijzondere hieraan 
is dat het in kaart brengen van welke kennis en kunde nodig is in de verschillende 
werkprocessen door de werkvloer zelf inzichtelijk wordt gemaakt. Aan de hand van deze 
‘tool’ kan groei in vakmanschap bespreekbaar worden gemaakt tussen leidinggevende 
en medewerker. Hier faciliteert de ‘harde kant’ het aangaan van het gesprek aan de 
‘zachte’ kant en is het mogelijk om coachend leiding te geven, want het is immers 
inzichtelijk waar naartoe kan worden gewerkt. Zonder dat een dergelijk systeem is 
verworden tot strak ingeregelde en vastgelegde procedures, waardoor creativiteit en 
autonomie in het werk teniet worden gedaan. 

Ontwikkeling in werk en in vakmanschap, dat een belangrijk aspect is van zingeving in 
werk, vraagt dus ook om een structurele inbedding binnen een organisatiestructuur, 
bijvoorbeeld door van ontwikkeling een thema te maken waarop de HRM cyclus is 
gebaseerd, maar ook door het inbedden van functies die zich bezighouden met de 
(vak)ontwikkeling van medewerkers. In dat kader wordt door respondenten de functie 
van praktijkleermeester genoemd als voorbeeld. Praktijkleermeesters zijn meer 
ervaren medewerkers die jonge onervaren medewerkers begeleiden in het volledig 
vakbekwaam worden. 

48 KOWA is de afkorting voor KMar Operationele Werkvloer Activiteiten.



hoofdstuk 5204

“…Er wordt veel geroepen over kwaliteit. Alleen er wordt heel erg gekeken of er 
bij bepaalde mensen kwaliteit zit en daar geloof ik ook niet in. Kwaliteit moet bij 
iedereen zitten, in de hele keten en dat moet je in het hele traject begeleiden en 
coachen. We zijn nu bezig met kwaliteit, zo hebben we duidelijke richtlijnen van 
wie is waarvoor verantwoordelijk. Als je je verantwoordelijkheid weet, dan neem je 
verantwoordelijkheid en als je weet waar een ander verantwoordelijk voor is, dan 
geeft dat duidelijkheid. De hele keten moet hieraan meewerken en daar moet je 
elkaar ook in coachen en begeleiden, je merkt wel dat mensen daar (zelf)vertrouwen 
van krijgen, ik koppel zelfvertrouwen aan zingeving en aan zelfvertrouwen is weer 
kwaliteit gekoppeld.” (Tact, 22)  
 
“Wat valt ons op…daardoor krijgen mensen nu wel vaker begeleidingsgesprekken 
daardoor merken we wel dat er meer begeleiding en coaching is naar onze 
medewerker…” (Tact, 11) 

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit wordt ook vormgegeven door het 
inregelen van intervisie, klankbordgroepen, kennisdagen over (door)ontwikkeling van 
vakmanschap en het gezamenlijk bespreken van integriteitscasuïstiek. 

“Wij maken daar een LIKE-sessie van: dat gaat over leiderschap, over integriteit over 
kennis en over eigenaarschap. En zo proberen we het steeds levend te houden.” 
(Tact, 15) 

Integriteit in het werk is een belangrijk element binnen de Koninklijke Marechaussee; 
in de interviews komt meerdere keren terug dat medewerkers integriteit beschouwen 
als onderdeel van vakmanschap. Het bespreken van casuïstiek, ook met medewerkers 
welke een integriteitsschending hebben begaan, wordt beschouwd als het werken aan 
kwaliteit en daarmee als het werken aan zingeving op het niveau van het team.

Tot slot: zingeving in werk op het niveau van teams
In deze paragraaf heb ik uiteengezet dat zingeving in werk en organisatie op het 
niveau van teams in belangrijke mate te maken heeft met het hebben van teamgeest 
(samenwerken, samen doen en samen delen) en het werken aan teamontwikkeling. 
Hierbij leer je jezelf als persoon en je collega’s beter kennen, als mens en functionaris, 
waardoor je beter gebruik kunt maken van elkaars kwaliteiten. Het aangesproken 
worden op je kwaliteiten en daarmee van betekenis kunnen zijn binnen een team is een 
belangrijk aspect van zingeving in werk voor de individuele medewerker.
Ruimte voor teamgeest en teamontwikkeling staan in belangrijke mate ten dienste 
van het kunnen samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit, zoals ik in het laatste 
deel van deze paragraaf heb laten zien. Het structureel maken van gesprekken over 
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onderwerpen die ertoe doen (zoals in POWER gesprekken) helpen om verschillende 
aspecten van zingeving vast te houden in de praktijk van alledag, waaronder het blijven 
formuleren van doelen en ontwikkelmogelijkheden. Ik heb in deze paragraaf ook laten 
zien dat interventies aan de ‘harde kant’ van de organisatie, namelijk het inzichtelijk 
maken van werkprocessen, de ‘zachte kant’ van ontwikkeling en coaching daarbij onder-
steunt.

Bij het analyseren van de data is opgevallen dat op het tactische en operationele 
niveau van de organisatie meer uitspraken gedaan worden die passen bij het aspect 
teamontwikkeling, dan op het strategisch niveau van de organisatie. Teamgeest, of 
onderdeel van een groep zijn, is in de verhalen en antwoorden van respondenten op 
operationeel niveau en op strategisch niveau sterker aanwezig dan in de interviews van 
leidinggevenden op tactisch niveau. Daar lijkt meer aandacht uit te gaan naar aandacht 
voor vakontwikkeling en de ontwikkeling van professionaliteit in de eenheid waaraan 
leiding wordt gegeven. Op grond van verzamelde data zijn er geen verklaarbare 
redenen aan te wijzen voor deze verschillen. Wel is duidelijk dat op alle niveaus in de 
organisatie alle drie de aspecten van zingeving in werk op het niveau van het team aan 
de orde worden gesteld.

5.3.3 Zingeving op het niveau van de organisatie als entiteit
In dit deel van de paragraaf beschrijf ik hoe zingeving vorm krijgt vanuit het niveau 
van de organisatie als entiteit. Dit is het derde (en laatste) domein waarin zingeving 
in werk tot uiting komt. Antwoorden van respondenten gaan binnen dit niveau veelal 
over de meerwaarde van de organisatie in de samenleving en de manier waarop 
individuele medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Een aanzienlijk 
aantal antwoorden gaat daarnaast over hoe aspecten van zingeving worden verankerd 
binnen de organisatie en het organisatiebeleid. Bijvoorbeeld over voldoende tijd en 
ruimte om leiderschap te ontplooien waardoor diepgang en kwaliteit in leiderschap 
kan toenemen. Maar ook over ruimte voor vakmanschap (en minder bureaucratie), 
aandacht voor de inrichting van werkprocessen (uitdaging en dynamiek) en ruimte 
voor ontwikkeling van medewerkers in het loopbaanbeleid. In deze paragraaf wordt 
zichtbaar dat op dit domein veel afhankelijk is van de ‘juiste mensen op de juiste plaats’, 
wat zowel een kracht als kwetsbaarheid kan zijn.

Visie
In het theoretisch kader (hoofdstuk 2) heb ik beschreven dat een betekenisvolle visie 
bijdraagt aan het ervaren van zingeving in de context van werk en organisatie (Gratton, 
2001; Ganzevoort, 2003; Ter Borg en Ter Borg, 2009; Rosso, Dekas en Wrzesniewski, 
2010). En ook in dit hoofdstuk heb ik beschreven dat uit de verhalen van de respondenten 
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blijkt dat het hebben van zicht op een betekenisvol doel bijdraagt aan het ervaren van 
zingeving op het individuele niveau. Het is dat betekenisvolle doel dat individuen de 
mogelijkheid geeft om hun bijdrage en meerwaarde te bepalen. Het hebben van een 
betekenisvol doel, een wenkend perspectief, dat inspirerend is, draagt bij aan een gevoel 
van gerichtheid en intentionaliteit. Een ander aspect dat van invloed is op het ervaren 
van zingeving, zo zagen we reeds in hoofdstuk 2, is zelftranscendentie (zelfoverstijging), 
waarmee wordt bedoeld dat een individu de ervaring heeft te kunnen bijdragen aan of 
onderdeel uit te maken van iets wat groter is dan het individu zelf. Bijvoorbeeld dat de 
inzet van een individu bijdraagt aan of impact heeft op de samenleving. Dat is precies 
wat respondenten in de interviews aangeven; het is zingevend wanneer je als individu 
kunt bijdragen aan de maatschappij. Respondenten geven aan dat de organisatie een 
belangrijk vehicle vormt om die bijdrage te concretiseren; zij ervaren door de organisatie 
van meerwaarde te kunnen zijn voor de samenleving, dat zij die samenleving iets terug 
kunnen geven. 

“…Als ik zie wat de Marechaussee eraan doet om met haar taakstellingen een unieke 
toegevoegde waarde te zijn, zowel nationaal en internationaal, denk ik dat dat 
bijdraagt aan zingeving van de mens, want dan krijg jij dus werk waarin je denkt: hierin 
kan ik iets betekenen. Doordat de keuzes die we als organisatie gemaakt hebben, 
of aan het maken zijn, zorgen we er voor dat de zingeving van de mensen groter is 
geworden. We zorgen wel dat we een unieke aanvulling zijn in de samenleving. We 
zijn niet meer van het zelfde, maar we zijn op cruciale plaatsen nadrukkelijk aanwezig 
waar we een bijdrage leveren aan de samenleving.” (Oper, 18)

Het is dan ook niet vreemd dat een inspirerende visie op wie je als organisatie wilt zijn 
en een gekozen richting en ambitie daar volgens de respondenten in sterke mate aan 
bijdragen: 

“…Het is het beste te vergelijken met een visie, van wie wil je zijn? Ik ben blij met de 
ontwikkelagenda. Dat is voor het eerst dat ik het gevoel heb, dat we een weg zijn 
ingeslagen die inspirerend is: er staan beelden in, er staat een ambitie in dat geeft 
mij een goed gevoel. Daarvan kan ik zeggen, dat nemen we als richtlijn, we maken 
er ons eigen verhaal van en daar gaan we naartoe…Dat is wie wil je zijn? Hoe wil je 
de dingen doen?” (Oper, 2)

Maar met alleen een betekenisvolle visie ben je er nog niet. Een visie of doel lijkt 
alleen bij te dragen aan het ervaren van zingeving door medewerkers wanneer deze 
visie hen beeld geeft van wat hun bijdrage daarin zou kunnen zijn. Dat betekent dat 
de organisatie en leidinggevenden in staat zouden moeten zijn de vaak abstracte en 
algemene organisatievisie en doelen als het ware door te vertalen naar bijdragen tot op 
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de enkele individuele medewerker. Maar het betekent ook nog iets anders. Als zingeving 
in werk wordt bepaald door de mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat zij 
kunnen bijdragen aan iets dat groter is dan henzelf en een organisatie die ervaring van 
zingeving wil bewerkstelligen, is een belangrijke uitgangsvraag; hoe kun je het werk 
en processen in de organisatie zo inrichten dat het voor medewerkers inzichtelijk is 
hoe zij kunnen bijdragen aan het grote geheel? Dat betekent dat een organisatie een 
dergelijke uitgangsvraag zou kunnen hanteren bij het inrichten van de organisatie en 
organisatieprocessen, ten einde zingeving meer in te bedden in de organisatie, waarop 
de volgende respondent wijst:

“Zingeving is belangrijk om te koppelen aan visie, het is ook een leiderschapsding 
om aandacht te hebben voor zingeving. Je kunt het [zingeving] niet volledig sturen, 
maar je kunt wel de condities scheppen dat het ervaren van zingeving mogelijk 
gemaakt wordt. Bijvoorbeeld wanneer je het werk heel eng en klein organiseert zoals 
in hele nauwe functieomschrijvingen, dan is het natuurlijk al veel moeilijker om een 
gevoel van bijdrage te organiseren voor mensen. Dus er zit ook een organisatiekant 
aan, hoeveel ruimte hebben mensen om zichzelf te ontwikkelen? Een voorbeeld: je 
zit in de balie en je constateert een vals reisdocument, dan is het belangrijk dat je 
als medewerker ook beeld hebt wat daarmee gebeurt, wat jouw bijdrage is geweest 
in een dergelijke zaak. Anders is het heel moeilijk om jezelf te verbinden met die 
doelstellingen van de organisatie wanneer je niet goed dat beeld hebt wat jij daarin 
betekent. Vanuit leiderschapsperspectief kun je daar relatief eenvoudig een bijdrage 
aan leveren door dat beeld helder te maken en bijvoorbeeld als uitgangspunt te 
nemen dat mensen zelf deel uitmaken van vervolgwerkzaamheden zodat ze kunnen 
zien waar hun handelingen toe kunnen leiden.” (Strat, 2) 

Een visie draagt dus bij aan het ervaren van zingeving in de organisatie, mits deze ook 
wordt door vertaald in de inrichting van werkprocessen, zodat individuen zich concreet 
verbonden weten met de organisatievisie en doelstelling. Dat is een belangrijke nuance 
ten aanzien van dit aspect van zingeving op het niveau van de organisatie als geheel. 
Maar niet altijd het gemakkelijkste aspect van leiderschap:

“Als je een ontwikkelagenda op organisatieniveau hebt, dan probeer ik te ontleden 
wat dat dan voor deze eenheid betekent, specifiek voor mijn club. Dan vraag ik 
vervolgens van een teamleider om erover na te denken wat dat dan betekent voor 
zijn club en hoe hij dat dan wil gaan bereiken. Daarom vind ik een teamleider een 
essentiële schakel, misschien wel één van de moeilijkste rollen. Want hij moet 
op zijn niveau de vertaalslag kunnen maken naar; wat betekent dat nu voor die 
marechaussee beveiliger bij mij…Waarbij het constant een uitdaging is om een 
balans te krijgen in het geven van eigen regelruimte versus een eenduidig organi-
satieverhaal behouden.” (Tact, 12)
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Verbondenheid door meedenken en meedoen
Maar er is volgens de respondenten ook nog een andere manier om medewerkers een 
gevoel van verbondenheid en bijdrage aan het grotere geheel te geven en daardoor 
meer ervaring van zingeving op het niveau van de organisatie te bewerkstelligen. 
Namelijk door medewerkers mee te laten denken over de doorontwikkeling van de 
organisatie en het vormgeven van organisatieprocessen, want: 

“Als je van bovenaf denkt de wereld voor mensen te kunnen bepalen en dat ook 
zo wegzet dan is het heel moeilijk om invulling te geven aan de individuele wens 
van mensen die ze hebben om hun eigen wereld vorm te geven dus als je mensen 
goed betrekt bij het vormgeven van hun eigen gedeelte van de wereld dan helpt 
dat enorm in zingeving.” (Strat, 2) 

Meerdere respondenten geven aan dat er in de afgelopen jaren meer verbinding tot 
stand is gekomen tussen de verschillende organisatieniveaus en dat er een cultuur van 
meedenken is ontstaan. Verschillende doelgroepen en organisatielagen zijn betrokken 
in het ontwikkelen van organisatiebeleid door hen mee te laten denken. Respondenten 
framen dit positief: 

“Nu is het zo dat vanaf de werkvloer de kwaliteit veel beter wordt benut en dat heeft 
ook te maken met dat we natuurlijk dat dienend leiderschap als leiderschapsthema 
zijn gaan omarmen als organisatie.” (Tact, 4) 

“De teamleider wordt in teamleidersdagen gevraagd input te leveren voor de 
ontwikkeling. Als teamleider in het brigade managementteam word je serieus 
genomen.” (Oper, 7) 

“Als brigademanagementteam ben je ook ergens van, er worden concrete 
beslissingen genomen, er worden ook regelmatig vragen gesteld wat zou voor jullie 
de beste werkwijze zijn in relatie tot onze verplichtingen en hoe kunnen we dat 
samenbrengen?” (Oper, 17) 

Kunnen meedenken en meedoen, draagt niet alleen bij aan het ervaren van zingeving, 
omdat medewerkers dan ervaren een bijdrage te kunnen leveren, maar ook omdat 
zij zich serieus genomen voelen in die bijdrage. Zij hebben dan het gevoel gezien 
te worden, een belangrijk aspect in het ervaren van zingeving, zoals ik eerder in dit 
hoofdstuk al beschreef. Ervaren dat je van betekenis kunt zijn is één ding, maar dat die 
bijdrage vervolgens erkend en gewaardeerd wordt is volgens meerdere respondenten 
essentieel. 
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“We betrekken de wachtmeester steeds meer bij het nadenken over hoe hun 
werkcontext eruit ziet, teamleiders bij het nadenken over hun rol in de nabije toe-
komst en nemen mensen serieus in hun bijdrage wat maakt dat zij zich gezien 
voelen.” (Strat, 2) 

Bij organisatieverandering
Meedenken en doen als aspect van zingeving komt in de interviews vooral naar voren in 

relatie tot organisatieverandering. In de interviews kwam specifiek de verandering van 

een gebiedsgebonden naar informatiegestuurde organisatie ter sprake. Een verandering 

welke zich ten tijde van het uitvoeren van het onderzoek bevond in de fase van uitdenken 

en uitwerken, zonder dat er al concrete gevolgen zicht- en merkbaar waren.

“…De organisatie ging veranderen, maar dat wij zelf ook mee mochten denken van 
hoe we de organisatie willen neerzetten.” (Oper, 22) 

Tegen de achtergrond van organisatieverandering, benoemen de respondenten het 

belang van oog voor de narratieve grondvorm van zingeving. Overigens zonder dat 

zij daar het woord narratief bij gebruiken. Zo benoemen respondenten dat een goede 

verhaallijn, waar mensen zich aan vast kunnen houden, helpt tijdens veranderingen. Mits 

in die verhaallijn begrijpelijke en alledaagse taal wordt gebruikt waarmee mensen zich 

kunnen identificeren, in plaats van moeilijk te doorgronden en managerial taalgebruik. 

Een goede verhaallijn helpt volgens respondenten om zaken duidelijk te krijgen en te 

houden en kunnen voorkomen dat mensen eigen (spook)beelden creëren. Maar er is ook 

nog een andere reden waarom een duidelijk verhaal behulpzaam kan zijn: het reduceren 

van onzekerheid. Want verandering en beweging brengt onrust met zich mee. In een 

organisatie als de Koninklijke Marechaussee is het een interessante vraag hoe onrust in 

de organisatie als gevolg van organisatieverandering zich verhoudt ten opzichte van het 

feit dat medewerkers hun taken altijd al in onzekere omstandigheden uitvoeren? Dat 

betekent voor mensen dubbele onzekerheid. Een terechte vraag waar een respondent 

op wijst:

“Dat is wel een stuk zingeving die ik wil meegeven…Dat we met de grote dingen 
die we doen, dat we daar meteen een lijn van woordvoering aan koppelen, het zou 
mooi zijn, vooral bij de ingrijpende dingen, de ontwikkelagenda, de ontwikkeling naar 
een informatiegestuurde organisatie, dat we daar meteen communicatie bij hebben 
wat betekent het en wat we verwachten van mensen. Dan neem je veel natuurlijker 
mensen mee. Nu merk je dat je door heel veel dingen overrompeld wordt. Verandering 
betekent maximaal onrust creëren en dat is waar mensen niet tegen kunnen. Mensen 
zijn getraind en opgeleid om onrust te bestrijden, maar wel vanuit de situatie dat de 
thuisbasis, of het nu thuis is of de brigade, op orde is. Dat verandert als de organisatie 
in beweging is.” (Tact, 9)
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De organisatie als thuis en trots
Een betekenisvolle organisatievisie en het creëren van betrokkenheid bij de organisatie 

dragen bij aan het ervaren van verbondenheid met de organisatie. Daarnaast geven 

respondenten aan dat ook de sfeer in de organisatie bepalend is voor de mate waarin 

verbondenheid met de organisatie en dus zingeving, wordt gevoeld. Verschillende 

respondenten omschrijven de sfeer in de organisatie als een warm bad, als een warme 

deken of als thuis. Als een plek waar mensen elkaar willen helpen, waarin je iets van 

jezelf kwijt kunt, je geaccepteerd en gerespecteerd wordt om wie en wat je bent (Oper, 

1; Tact, 1, 2). Het is opvallend dat respondenten de sfeer die met name ontstaat door 

een saamhorigheidsgevoel, of om in militaire terminologie te blijven esprit de corps, 

zo expliciet benoemen in relatie tot het ervaren van zingeving in de organisatie. 

Respondenten geven aan dat zingeving ook te maken heeft met de mate waarin je je als 

organisatie trots voelt: op wie je bent en wat je doet. Het is deze trots waar al vanaf de 

basisopleiding bij wordt stilgestaan:

“Dat we trots mogen zijn op ons wapen, dat we trots mogen zijn op het pak [uniform], 
dat we onderdeel mogen zijn van de organisatie, de beroepstrots hebben dat maakt 
ons ook anders dan andere organisaties...dat we de mensen ook bewust maken van 
kijk nou eens wat je allemaal doet, als ik je een half jaar terug zag en ik zie hoe je 
gegroeid bent.” (Tact, 2) 

Deze trots wordt ook beïnvloed door het hebben van gezamenlijke tradities, gewoonten 

en symbolen. Aandacht voor het bestendigen van deze elementen versterkt het esprit 
de corps, de onderlinge verbondenheid en daardoor zingeving. Het is hier waar een 

respondent ook het belang van oog en aandacht voor elementen van organisatiecultuur 

benoemt. 

“Ik vind, maar dat heeft meer met imago te maken wat weer te maken heeft met 
zingeving. Dat we wel met elkaar trots mogen zijn op het feit dat we bij de Koninklijke 
Marechaussee werken. En dat zit ook in de [aandacht voor] tradities. We hebben een 
esprit de corps, altijd gehad. Een eigen wapenlied, we hebben echt een paar dingen 
waar we trots op kunnen zijn. Met onze geschiedenis, met trots en moed dragen wij 
onze nestel. Dat komt ergens vandaan. Het zou zo mooi zijn als we daar ook bij stil 
staan. Het lijkt wel meer een managementorganisatie te worden. We hebben het 
over leiderschap, maar we hebben het weinig over tradities…Als je trots kunt zijn op 
je eigen werk dat doet echt wel wat met zingeving… daar horen tradities bij. Ook 
in het nemen van besluiten moeten we rekening houden met cultuur, normen en 
waarden en tradities. Besluiten kunnen qua regelgeving juist zijn maar qua wat het 
doet met cultuur een heel verkeerd besluit.” (Tact, 20) 
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Dit kun je ook bestempelen als aandacht voor een “corporate identity” (Strat, 3), het 
belang van aandacht voor de eigen identiteit van de Koninklijke Marechaussee; het 
“blauwe hart” van de marechausseemedewerker (Strat, 1). Verschillende respondenten 
beschouwen het individualisme in de huidige maatschappij als risico voor het gevoel 
van eenheid en collectiviteit binnen een organisatie als de Koninklijke Marechaussee.

Inpassing van zingevingsaspecten in het organisatiebeleid
Entiteiten in de organisatie die zich bezighouden met het voorzien van diensten en 
producten in het kader van het organisatiebeleid, kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan zingeving op het niveau van de organisatie als geheel. De bevindingen in dit 
onderzoek laten zien dat diverse elementen van een organisatiebeleid de mate waarin 
zingeving in de organisatie wordt ervaren sterk kunnen beïnvloeden. Hieronder geef ik 
een aantal voorbeelden weer, die in de interviews nadrukkelijk naar voren komen. Het 
betreft met name vraagstukken waarvan de organisatie zich op macroniveau rekenschap 
kan geven bij het inrichten van de organisatie, werkprocessen en bij de uitvoering van 
het personeels- en loopbaanbeleid.

Wat je (niet) vraagt, krijg je (niet)
Of zingeving wel of niet op een adequate wijze tot uiting komt in de organisatie lijkt, 
volgens de uitkomsten van de interviews, voor een belangrijk deel afhankelijk van 
leidinggevenden, of in ieder geval bij leidinggevenden te beginnen: 

“...Zingeving, het is allemaal afhankelijk van wie wordt er commandant en hoe kijkt 
hij daar tegenaan?” (Tact, 2) 

Zingeving in organisaties is misschien juist het thema waarin de factor mens de meest 
bepalende factor is. Welke onderwerpen of thema’s leidinggevenden aan de orde 
stellen en vooral waarop en hoe zij hun medewerkers wel of niet bevragen is bepalend 
voor waar medewerkers wel of niet mee aan de slag gaan, zicht op hebben en zich wel of 
niet bewust zijn van het belang van bepaalde thema’s en onderwerpen, zoals zingeving.  
Wanneer je dat weet, is het ook van belang bewust bezig te zijn met het begeleiden van 
de leiderschapsontwikkeling van startende, operationele teamleiders wanneer zij vanuit 
de opleiding in de organisatie komen. Een leidinggevende welke hen bevraagt op de 
juiste onderwerpen is in die situatie sterk van belang:

“Vervolgens kom je onder die commandant en die bepaalt hoe je begint…Je band 
met je commandant is bepalend. Als de commandant die [POWER] gesprekken niet 
deed, dan laten sommigen het ook verwateren omdat er niet om gevraagd werd…
er waren wel eens dingen dat overkwam me dan en dan dacht ik oh daar had ik dus 
ook op moeten letten, dat valt ook onder mij…dan word je gewoon geconfronteerd 
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met zaken en denk je dat is dus ook belangrijk. Daar had ik zelf nog niet bij stil 
gestaan. Daar heeft een commandant dus een rol in. Zeker als je nieuw binnenkomt, 
dan zie je niet alles, want je bent ook met jezelf bezig en gewoon het vak leren. Dan 
sta je niet overal gelijk bij stil…” (Oper, 6) 

En leidinggevenden in het middenkader zijn weer van invloed op de operationeel 
leidinggevende laag daaronder: 

“Hoe ik ben als leidinggevende dat heeft natuurlijk alles te maken hoe mijn 
brigadecommandant daarin staat, als die zegt dat is leuk en aardig dat jij die dingen 
doet, maar ik wil dat gewoon niet hebben...dan kan ik nog zo naar wachtmeesters 
luisteren en nog zo veel de vertaalslag van de werkvloer naar een hoger niveau 
maken, maar als daar niks mee gedaan wordt dan heeft het ook z’n weerslag op 
mij…” (Oper, 15) 

Als de factor mens een sterk bepalende factor is in deze dan hebben interventies als 
een nieuwe, papieren visie op leiderschap vanaf het strategische niveau bijvoorbeeld 
dan ook weinig tot geen direct effect. Respondenten benoemen dat met een nieuwe 
visie het leidinggeven op de operationele werkvloer (nog) niet direct mee verandert. 
Gezien leidinggevenden een sterk bepalende rol hebben in het wel of niet tot uiting 
komen van zingeving in de organisatie, geven respondenten aan dat het dan ook van 
belang is om goed na te denken over wie wel of niet op een leidinggevende functie 
wordt geplaatst. En om zo nodig leidinggevenden te helpen goed leiderschap in de 
praktijk vorm te geven. Want een enkele leidinggevende heeft vaak invloed op een zeer 
grote groep mensen. Iemand kan een zeer goede vakman of vakvrouw zijn, maar dat wil 
niet zeggen dat hij of zij ook een goede leidinggevende is. 

“Maar je wilt niet in de valkuil lopen om iemand in een leidinggevende positie te 
zetten waar iemand niet toe bekwaam is…uiteindelijk gaat iemand, die je op een 
positie neer zet die het spectrum van een leidinggevende niet waar kan maken...
daar pluk je direct de zure vruchten van.” (Tact, 10) 

“Waar we vanaf moeten, is mensen gewoon bevorderen, zonder dat ze zeg maar 
ook hebben laten zien, daar competent voor te zijn…op die functie zijn ze nog 
steeds dezelfde mensen…” (Oper, 2) 

 
Naast het feit dat het voor de medewerkers die werkzaam zijn onder een leidinggevende 
die geen goede leidinggevende is, is het voor de leidinggevende zelf bovendien ook 
een vervelende situatie, het kan de leidinggevende zelf “heel erg ongelukkig maken” 
(Tact, 4). 
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Tegelijkertijd geven respondenten aan dat het ook van belang is om te kijken naar een 
evenwichtig bestand van leidinggevenden. Om een zekere balans in de organisatie aan 
te brengen tussen leidinggevenden die het vak van onderop hebben geleerd versus de 
instroom van jonge leidinggevenden welke vanuit de opleiding tot leidinggevende de 
organisatie in stromen, maar het vak van marechaussee zijn nog niet beheersen. Maar 
ook het aanbrengen van evenwicht in leeftijd waarmee een gebalanceerde opbouw van 
het personeelsbestand wordt bereikt en waarmee ook rekening wordt gehouden bij de 
inrichting van teams, want: 

“...Om leiderschap en zingeving te verbeteren moet je de combinatie en ver-
binding kunnen vinden tussen jong en oud. Toen ik jong was zat ik vooral op die 
bovenstroom [status], medailles en uniform en zo. De oudere collega’s die het al 
hebben meegemaakt [ervaring hebben], die kunnen de jongere collega’s helpen bij 
dingen die je als 23 jarige leidinggevende nog niet meekrijgt...” (Tact, 18) 

Diepgang en kwaliteit in leiderschap
Zingeving in de organisatie komt voor een aanzienlijk deel tot stand door leiderschap 
en het initiërend vermogen van leidinggevenden om aandacht te vestigen en vast te 
houden op thema’s en onderwerpen die er toe doen. Wanneer er door de vele en 
snelle functiewisselingen geen ruimte is om leiderschap tot rijping te laten komen is 
dat een risico voor het adequaat aan de orde stellen van zingeving in de organisatie, zo 
komt naar voren in de interviews. Wanneer leiderschap geen ruimte – in de vorm van 
tijd – krijgt om te rijpen en kwalitatieve diepgang te bewerkstelligen is dat niet alleen 
frustrerend voor de leidinggevende zelf, maar ook voor de medewerkers: 

“...Als je leidinggeven zo belangrijk vindt dan moet echt de functieduur opgerekt 
worden…nu zit je gewoon veel te kort op een functie om in eerste instantie de 
richting te bepalen en dan nog eens een keer die richting vast te kunnen houden 
en om rust te genereren…Ik snap dat er een doorstroming moet zijn, maar rust 
genereren is ook belangrijk voor de medewerkers.” (Oper, 14) 
 
“...We zitten allemaal zo kort op functie…dat je ook niet altijd de tijd krijgt om te 
rijpen…de praktijk zegt dus van er is geen tijd om te rijpen en dat gunnen we elkaar 
ook niet...dus daardoor komt er geen rust. Iedereen is bezig met overleven, dat is 
dan Maslow...” (Tact, 9) 

Maar er is naast dat snelle functiewisselingen niet bijdragen aan het laten rijpen van 
leiderschap nog een nadeel ten aanzien van de korte functieduur. Een korte functieduur 
stelt leidinggevenden ook minder goed in staat om de consequenties van hun handelen 
en leidinggeven te zien en daarop aanspreekbaar te zijn: 
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“Je hebt weinig tijd om iets neer te zetten. Vaak ervaar je ook niet de consequenties 
van je eigen gedrag want dan ben je alweer weg…Als je weer na je eerste twee 
jaar een mooi verhaal hebt en niet heel veel stomme fouten maakt, kan je heel ver 
komen terwijl degene die erachter aan komt met de ellende zit.” (Oper, 7)

Mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing in functies worden enerzijds benoemd 
als een factor welke het ervaren van zingeving versterkt, zoals ik beschreef onder 
zingeving in werk op het niveau van het individu. Tegelijkertijd zien we dat dit ten aanzien 
van zingeving op het niveau van de organisatie als geheel ook een bron van frustratie 
kan zijn. Mogelijkheden tot individuele ontplooiing kunnen op gespannen voet staan 
met het structureel inbedden van diepgang in het thema zingeving in de organisatie. 
Een derde nadeel van het snel rouleren in functies die respondenten benoemen in de 
interviews is dat de vele en frequente functiewisselingen onrust creëren: “continuïteit 
ontbreekt in alles” (Oper, 13) en de vele wisselingen dragen bij aan “het gevoel van los 
zand” (Oper, 2). Voortdurende wisselingen maken ook dat beleid nooit echt kan worden 
afgemaakt:

“Om de twee jaar hebben we een andere baas…en we gaan de ene keer linksaf 
en de andere keer gaan we rechtsaf. Het zou mooi zijn als je een keer beleid kan 
gaan afmaken het lijkt wel of met de generaal het beleid wijzigt...daar worden 
mensen cynisch van...als je langer zit dan maak je heel veel ontwikkelingen mee dat 
is allemaal ouwe wijn in nieuwe zakken... we moeten eens een keer dingen leren af 
te maken...” (Oper, 3) 

Het voortdurend wisselen van functies bemoeilijkt het zoals eerder beschreven belang 
van teamontwikkeling en daarmee ook het op elkaar ingespeeld raken om kwalitatief 
goed werk neer te kunnen zetten: 

“In twee jaar heb ik hier nu al drie brigadecommandanten mee gemaakt. De 
teamleiders hebben we eigenlijk nog nooit compleet gehad (door uitzending, 
vacatures, detachering etc.). Van de zes die we er hier hebben, als ik er vier heb, dan 
prijs ik mij gelukkig. Dus het smeden van een team is hier heel erg moeilijk...de waan 
van de dag achterhaalt je constant.” (Tact, 23) 

Ruimte voor vakmanschap
Een heel ander punt dat respondenten aankaarten als het gaat om zingeving op het 
niveau van de organisatie is de eigenheid van de organisatie en daarop afgestemd 
beleid. Het gezag en het beheer over de Koninklijke Marechaussee zijn bij verschillende 
ministeries belegd. Het beheer van de Koninklijke Marechaussee is belegd bij Defensie 
waardoor de organisatie te maken heeft met Defensie regelgeving. Deze regelgeving 
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wordt door de respondenten ervaren als bureaucratisch en belemmerend voor de voort-

gang van diverse dossiers, waaronder personeelsbeleid, IV ontwikkeling en materiële 

voorzieningen en voor de uiting van vakmanschap.

“We hinken altijd op twee benen en je merkt dat de regelgeving van Defensie niet 
altijd op ons toepasbaar is…” (Tact, 23)

Respondenten benoemen het gevoel te hebben dat zij “opboksen” (Tact, 22) tegen de 

opgelegde kaders en regelgeving. Het zijn de randvoorwaarden voor de uitvoering van 

operationele zaken waar vaak duidelijkheid in ontbreekt, wat de voortgang belemmert. 

Het zijn de discussies over randvoorwaarden die soms de aandacht van de inhoud van het 

werk afleiden. En alles wat medewerkers afleidt van de inhoud van het werk wordt door 

respondenten benoemd als niet zingevend: 

“...Dat zijn de randvoorwaarden waar we ons allemaal ontzettend druk over moeten 
maken. Alles wat mensen van hun directe werk afhoudt, dat breekt die zingeving, dat 
draait het echt de nek om, gelijk…Het roept zoveel frustratie en irritatie op, dat is anti-
zingeving. Of verzin er een mooi woord voor…” (Tact, 24) 

“Als je het dan weer hebt over zingeving…dan wordt het wel heel lastig dat we basale 
dingen niet kunnen regelen zodat we ons kunnen focussen op het werk...” (Tact, 9)

Als randvoorwaarden duidelijk en vooraf aan de inzet zijn geregeld, dan leidt dat tot meer 

rust onder de medewerkers en minder negatieve energie, zodat focus op het echte werk 

kan plaatsvinden: meer ruimte voor eigenheid van de organisatie en daarop afgestemd 

beleid en regelgeving kunnen bijdragen aan minder frustratie, meer rust en daardoor 

meer zingeving.

Anders kijken: doorontwikkeling van de organisatie
Op het niveau van het individu beschreef ik al dat kunnen bijdragen aan verbetering en 

vooruitgang bijdraagt aan het ervaren van zingeving in werk. Iets soortgelijks komt in de 

interviews ook naar voren ten aanzien van zingeving op het niveau van de organisatie 

als entiteit. Zo geven meerdere respondenten aan dat een aaneenschakeling van 

gebeurtenissen, of een samenloop van omstandigheden, hebben bijgedragen aan de 

introductie van een ander soort of nieuw leiderschap (Tact, 12) in de organisatie. Zoals 

de positionering van de organisatie, de taken, de context en het zelfvertrouwen van de 

organisatie tezamen met een nieuw team leidinggevenden (Oper, 17; Tact, 20; Strat, 8). 

Met als gevolg dat er anders wordt gekeken naar het werk, de organisatie en de mensen 

in de organisatie. Respondenten framen dat positief en benoemen dit als verbetering 

en ontwikkeling van de organisatie, wat bijdraagt aan zingeving in de organisatie.  
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In de interviews wordt het als volgt door de respondenten beschreven:

“We hebben afscheid genomen van een grijze laag die ouderwets zijn opgegroeid en 
alleen maar directief kon leidinggeven” (Oper, 1), of als “verjongingskuur” (Tact, 17), 
waardoor er “een totaal nieuwe energie, nieuwe ideeën en snelheid in de organisatie 
is gebracht.” (Tact, 22) 

Met verjonging wordt door de respondenten gedoeld op de keuze om voor een groot 

deel jonge teamleiders aan te nemen die door de Nederlandse Defensie Academie zijn 

opgeleid met een opleiding waarbinnen leidinggeven nadrukkelijk aan de orde wordt 

gesteld. Respondenten geven aan dat er in die opleiding aandacht is voor leiderschap 

met oog voor zingeving en dat daardoor de ontwikkeling van medewerkers in de 

organisatie centraler komt te staan (Tact, 19; Oper, 7). 

“We zien wel steeds meer dat we een verjongingsslag krijgen en een andere wind 
daarin gaat waaien, met een andere visie op leidinggeven, per definitie kijken wij 
al anders tegen leiderschap aan, wij vinden het ook niet interessant wat er op onze 
schouder zit [rang], het gaat om de verantwoordelijkheid die we voelen. In plaats van 
onze macht, uit onze strepen [rang] te halen. Daar zit gewoon ook al een heel groot 
verschil in…ook de tijdsgeest waar we nu in zitten, waar we gewoon anders tegen 
het leven aankijken…volgens mij kunnen wij sneller schakelen…doordat we bewust 
zijn, dat onze middelen, dat dat onze mensen zijn en dat onze mensen het verschil 
maken…” (Tact, 2) 

Een aantal respondenten geeft aan dat dit is begonnen bij commandanten die deze 

ontwikkeling hebben geïnitieerd en beschrijven het vervolgens als “ommekeer gevolgd 
door een groeiproces” (Tact, 3) in de organisatie. 

Het selecteren van een nieuw type leidinggevenden voor het middenkader van de or- 

ganisatie en de keuze om 90% van de operationeel leidinggevenden bewust op te 

leiden als leidinggevenden worden genoemd als (rigoureuze) besluiten en maatregelen 

welke de veranderingen in de organisatie in gang hebben gezet, al heeft dit niet zonder 

enige onrust plaatsgevonden. Bij groei hoort ook groeipijn, zoals een respondent dat 

omschrijft. Een enkele respondent is van mening dat deze gewijzigde koers te maken 

heeft met bestaansrecht, andere respondenten omschrijven het als meegaan met de tijd 

en passend bij de organisatie, waardoor het dienstbare aspect van de organisatie meer 

op de voorgrond is komen te staan (Strat, 1). De gewijzigde koers heeft in ieder geval 

bijgedragen aan een “andere opvatting over hoe je met elkaar leidinggeeft” (Strat, 8) 

en er is meer bewustwording ontstaan op wat besluiten kunnen betekenen voor het 

grotere geheel. Het merendeel van de respondenten benoemt deze vernieuwingsslag in 

de organisatie als zingevend.
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Uitdaging?!
Ik sprak er onder de noemer van een betekenisvolle visie al over dat zingeving in 
werk wordt bepaald door de mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat zij 
ergens toe kunnen bijdragen en dat een belangrijke vraag daarbij is: hoe kun je het 
werk en processen in de organisatie zo inrichten dat dat die bijdrage inzichtelijk wordt 
en ook kan worden ervaren? Wanneer respondenten spreken over wat bijdraagt aan 
het ervaren van zingeving in hun werk dan spreken zij over het belang dat je vanuit 
organisatieperspectief moet hechten aan aandacht voor de inrichting van het werk. Het 
gaat dan enerzijds om het werkaanbod, dus hoeveel er te doen is.

“…In de zin van dat er niets te doen was. Dat mensen functioneel, dat er te weinig 
gebeurde en er te weinig persoonlijke prikkels waren en dat datgene wat er gebeurde 
te weinig voldoening gaf voor de mensen…nu wordt veel meer gekeken naar wat 
voor capaciteit zet ik waar in, wat is het rendement. Wat willen we nou precies 
bereiken?…Het gaat enerzijds om de middelen die je hebt efficiënter en effectiever 
in te zetten en anderzijds mensen daar ook meer voldoening in te geven…” (Strat, 7) 

Maar ook om de mate van ontwikkeling die in het werk mogelijk is, is bepalend voor 
het ervaren van zingeving. Medewerkers tijdelijk verplaatsen naar andere werkgebieden 
waar het werkaanbod groter is en er dus meer ervaring en ontwikkeling kan worden 
opgedaan, wordt gezien als een mogelijkheid om ontwikkeling in het werk aan te 
brengen. Het werk anders inrichten, door er bijvoorbeeld alleen te zijn als het ertoe 
doet, behoort daar ook bij. 

“Daarom hebben we mensen verplaatst: om daar het capaciteitsprobleem op te 
lossen maar ook om de mensen ervaring op te laten doen, een stukje zingeving. 
Daar is veel meer aanbod van werk…dus had men wel genoegdoening in een leuk 
onderzoek, iets wat op hun afkomt…waar ze in het eigen werkgebied veel vaker op 
moeten wachten totdat het komt…” (Tact, 23) 

Naast de mate van ontwikkeling die mogelijk is in het werk is ook het hebben van 
uitdaging in het werk een essentieel aspect. Zingeving in werk heeft ook te maken met 
het hebben van voldoende afwisseling, dynamiek en diversiteit in het werk. Zingeving 
in werk ervaren, wordt in die zin omschreven als “niet afgestompt zijn” (Oper, 5). Het 
ervaren van saaiheid, niet geprikkeld worden en kwaliteiten niet kwijt kunnen, kunnen 
leiden tot verveling en bijkomstig negatieve gedragingen (Tact, 11). Dit is vooral 
meer het geval bij taakstellingen die vanwege hun aard en inhoud minder uitdaging 
bieden. Mogelijkheden om zich in een specialisatie te verdiepen, of ruimte krijgen om 
bepaalde competenties te ontwikkelen, hoe klein dan ook, bijvoorbeeld in de vorm van 
neventaken, benoemen de respondenten als oplossingen voor dergelijke vraagstukken. 
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Oplossingen worden door respondenten ook gezocht in het interessant(er) maken van 
het werk zelf, bijvoorbeeld door het aanbrengen van niveaus binnen een taak zodat er 
uitdaging ontstaat om binnen een taak (door te) groeien. Dat kan zelfs binnen taken die 
in de basis minder uitdagend zijn: 

“Zorg er nu voor dat je het werk super interessant maakt en daar de verdieping in 
zoekt en dan komt het vanzelf. Je kunt, ook al is het werk nog zo geestdodend, 
modules vinden met elkaar, gebaseerd op het werk wat je doet, dat er zingeving 
komt.” (Tact, 18) 

Maar zingeving in werk wordt name ervaren wanneer er groei en uitdaging in het werk 
wordt georganiseerd. Ten aanzien van zingeving op het niveau van teams beschreef 
ik dat samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit een aspect is van zingeving. Ik 
benoemde daarbij als voorbeeld dat de Koninklijke Marechaussee werkt aan het 
inzichtelijk maken van werkprocessen en de verschillende niveaus die medewerkers 
daarin kunnen bereiken. Dat houdt niet in dat alle medewerkers in staat zouden moeten 
zijn om alle taken van de organisatie in de volle breedte en diepte uit te kunnen voeren. 
Maar maakt het wel mogelijk om uitdaging aan te brengen en groei te prikkelen, 
simpelweg omdat dit bespreekbaar wordt. Het is het inregelen van groei en uitdaging 
in het werk wat respondenten benoemen als zij in de interviews in gaan op hoe de 
organisatie bezig is met zingeving.

“Er moet werk zijn en er moet ontwikkeling in zitten” (Tact, 20) en ook  “Zingeving 
en uitdaging liggen voor velen dicht bij elkaar.” (Oper, 11) 

Ruimte voor ontwikkeling
Wanneer de organisatie medewerkers mogelijkheden biedt voor verbreding van hun 
horizon en ontwikkeling gedurende de loopbaan, dan draagt dat bij aan het ervaren van 
zingeving bij medewerkers. In dit kader noemen respondenten loopbaanopleidingen 
zoals de Middelbare Defensie Vorming, de Hogere Defensie vorming, leergang 
Brigadecommandant, maar ook politionele opleidingen als de Tactische of Strategische 
Leergang Leidinggeven. Ook externe opleidingsmogelijkheden worden benoemd, 
evenals leertrajecten welke in het kader van MD beleid worden aangeboden aan MD 
kandidaten, zoals de BOSNO leergang waarin uitwisseling plaatsvindt met andere 
(publieke) organisaties en het mogelijk wordt om een ‘kijkje in de keuken’ van andere 
organisaties te nemen. Ook mogelijkheden om gecoacht te worden en het bestaan 
van een collega coach netwerk binnen Defensie worden door respondenten benoemd.  
Het personeelsbeleid ten aanzien van ontwikkeling in de organisatie wordt door 
respondenten beschreven als gemoderniseerd en geprofessionaliseerd, waarbij de 
medewerker zelf verantwoordelijk is gemaakt voor zijn of haar eigen loopbaan: 
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“Vroeger was het zo dat je met de ervaring die je had en het aantal jaren dat je 
maakte [automatisch] doorschoof. Nu gaat dat meer geleidelijk, er wordt gekeken 
naar het individu en ben je verantwoordelijk voor je eigen loopbaan, je moet er 
wel wat voor doen je kunt niet meer achterover zitten. Het is de bedoeling dat je 
een dossier ontwikkelt en laat zien dat je jezelf blijft ontwikkelen. Ik zie het als een 
stimulans, een uitdaging, een verbreding van je leven. We leven als het goed is 
één keer, dan vind ik vanuit de beleving en zingeving dat je er het meeste uit moet 
halen. Dat doe je door jezelf te verbreden en te kijken wat er nog meer is. Het is een 
verruiming van je mogelijkheden vind ik.” (Oper, 9) 

Dit beleid is passend bij het uitgangspunt ‘een leven lang leren’ van een lerende organi-
satie. Dit uitgangspunt kan echter op gespannen voet komen te staan wanneer er door 
bijvoorbeeld capaciteitsproblemen als gevolg van druk op de organisatie geen tijd en 
ruimte overblijft om te investeren in leren en (vakmanschap)ontwikkeling. Wil je een 
lerende organisatie zijn, dan is het van belang om hier zowel vanuit beleidsperspectief 
en leiderschapsperspectief bewust bij stil te blijven staan.

 
Voor onderofficieren zijn de mogelijkheden voor loopbaanopleidingen een stuk minder 
aanwezig, daar zou volgens een aantal respondenten verbetering in aangebracht 
mogen worden. Met name om te zorgen dat onderofficieren en officieren aansluiting 
bij elkaar weten te vinden, bijvoorbeeld als het gaat om de visie op leiderschap en het 
uitvoering geven aan die visie in de leiderschapspraktijk:

“…Maar als je van de wachtmeesteropleiding afkomt, ze willen wel weer dat er een 
tussenopleiding tussen komt, maar voordat je naar de volgende opleiding gaat zit 
daar gewoon tien jaar tussen. En die mensen staan gewoon stil. Dan wordt er minder 
in geïnvesteerd heb ik het gevoel. Terwijl het wel een hele belangrijke functie is. 
Vooral op operationeel niveau is adjudant een pittige functie. Dat heeft tot de 
consequentie dat de aansluiting tussen de eerste en tweede teamleider er niet altijd 
is. En dat straalt weer over op het team.” (Tact, 22) 

De organisatie biedt veel mogelijkheden om verschillende soorten functies te be-
kleden op diverse werkplekken in binnen- en buitenland. Dat is voor de persoonlijke 
ontwikkeling van de medewerker zelf een groot goed zoals ik dat al eerder beschreef 
onder zingeving op het niveau van de individuele medewerker. Tegelijkertijd staan deze 
mogelijkheden soms op gespannen voet met de rust die nodig is om zaken in teams en 
eenheden te laten rijpen en implementeren.

Tot slot: zingeving op het niveau van de organisatie als entiteit
In dit deel heb ik uiteengezet wat zingeving is op het niveau van de organisatie. 
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Ik heb laten zien dat een visie bijdraagt aan het ervaren van zingeving in de organisatie, 
mits deze ook wordt doorvertaald in inrichting van werkprocessen, zodat individuen 
zich concreet verbonden weten met de organisatie. Het is de organisatie waardoor 
individuen ervaren een bijdrage te hebben in iets groters dan zichzelf zoals de 
samenleving. Verbondenheid met de organisatie is een belangrijke bron voor het 
ervaren van zingeving en ontstaat door mee te kunnen denken over de ontwikkeling 
van de organisatie en het organisatiebeleid en in die bijdrage gezien te worden. 
Saamhorigheid binnen de organisatie en alle tradities, gewoonten en symbolen die 
bijdragen aan het voortzetten van die saamhorigheid hebben ook een duidelijk aandeel 
in het creëren van verbondenheid en daardoor in het ervaren van zingeving in de 
organisatie. 

Ik heb in dit deel ook beschreven dat inpassing van zingevingsaspecten in het organi-
satiebeleid door respondenten wordt benoemd als zingeving op het niveau van de 
organisatie, zoals: voldoende ruimte en rust om leiderschap te ontplooien en daar 
kwaliteit en diepgang in aan te brengen, ruimte voor eigenheid van de organisatie en 
het geven van expressie aan vakmanschap, doorontwikkeling en vernieuwing in de 
organisatie, uitdaging en dynamiek in het werk en het inbedden van mogelijkheden 
tot ontplooiing. Eén van de belangrijke dingen die in dit deel naar voren is gekomen 
is dat aandacht voor zingeving in de organisatie afhankelijk is van mensen: wanneer 
leidinggevenden het thema zingeving bewust en als centraal thema opnemen in hun 
leiderschapspraktijk dan krijgt het meer vorm dan wanneer dat niet gebeurt, dat maakt 
zingeving in organisaties tot een kwetsbaar thema. Eén en ander kan nog zo uitvoerig 
worden beschreven in beleid: als leidinggevenden er geen uitvoering aan geven, 
lijkt het geen verschil te maken en blijven veel mogelijkheden voor de inbedding van 
zingeving in de organisatie liggen. Bij het analyseren van de interviews hebben we 
kunnen zien dat alle aspecten van zingeving op het niveau van de organisatie door alle 
onderzochte lagen worden benoemd. Met name het tactisch en operationeel niveau van 
de organisatie uiten zich in de interviews het meest over mogelijke negatieve effecten 
van beleid in van het ervaren van zingeving. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt omdat 
juist deze lagen in de organisatie van deze aspecten de meeste frustratie ervaren in de 
dagelijkse praktijk. 

5.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksbevindingen ten aanzien van de deelvragen: wat is 
zingeving? en wat is zingeving in de organisatiecontext? Weergegeven. In dit hoofdstuk 

is kort gezegd het thema zingeving in organisaties vanuit het leiderschapsperspectief 

ontrafeld, waardoor inzicht is ontstaan in welke aspecten op welk niveau in de organisatie 

bijdragen aan het ervaren van zingeving door medewerkers in hun werk en in de or-
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ganisatie. Bij de beschrijvingen van de resultaten heb ik – ter illustratie – veel gebruik 

gemaakt van uitspraken van respondenten zelf teneinde er een kleurrijk en verhalend 

geheel van te maken.

 

In paragraaf 5.2 stond een eerste verkenning van het onderwerp zingeving in algemene 

zin – los van de werk en organisatiecontext – centraal. In deze paragraaf heb ik beschreven 

wat respondenten verstaan onder zingeving. In het kader hieronder vat ik de belangrijkste 

bevindingen samen. 

ZInGevInG alGemeen

Zingeving in algemene zin en niet specifiek gekoppeld aan werk en organisatie wordt door  
de respondenten omschreven als: 

Een complex geheel van allerlei factoren:
–   Het is nauw verbonden met hoe het met je gaat, ben je in balans? Zijn verschillende 

domeinen in het leven in balans?
Het vinden van je eigen koers in het leven:
–   De mate waarin het lukt om je eigen koers te vinden in het leven: een ‘eigen plek’ waarin 

de eigen mogelijkheden en talenten tot uiting kunnen komen en er ruimte is voor je eigen 
‘ik’. 

–   Die koers vinden is niet gemakkelijk: het is een proces met allerlei hobbels en dat kost tijd. 
Het is met het toenemen van de leeftijd makkelijker; het lukt dan beter om dichtbij jezelf 
te blijven.

Gedreven zijn in wat je doet: wat beweegt je als individu, ben je gemotiveerd voor wat je 
doet? Waarom doe je wat je doet? En wat vind je belangrijk? Wat zijn de waarden die je 
drijven? 

Het kunnen zetten van een stempel en van betekenis zijn:
–   Kun je ertoe doen, van meerwaarde zijn, verschil maken en van betekenis zijn als persoon  

(in privé en werk context). Dit zit vooral in kleine dingen, niet in grootse prestaties.
–   De mate waarin voor een individu zichtbaar is wat zijn of haar meerwaarde of bijdrage kan 

zijn/is is bepalend.
–   Het is eveneens van belang dat die bijdrage wordt gezien en wordt gewaardeerd door de 

omgeving; ‘gezien worden als mens’ is belangrijk in het ervaren van zingeving.

Zingeving heeft ook een duidelijke affectieve kant en heeft te maken met het voelen en 
ervaren van geluk en plezier in wat je doet en verbondenheid met anderen.
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Aansluitend heb ik in paragraaf 5.3 uiteengezet wat zingeving is in de context van werk 
en organisatie. Daarbij heb ik een indeling gehanteerd. Zoals toegelicht in hoofdstuk 
2, is deze indeling ontleend aan en geïnspireerd op Neal en Bennet (2000) en Milliman, 
Czaplewski en Ferguson (2003). 
Zo heb ik in deze paragraaf eerst laten zien wat zingeving in werk en organisatie is op 
het niveau van de individuele medewerker, aansluitend beschreef ik wat zingeving is op 
het niveau van teams en tot slot heb ik laten zien welke aspecten van zingeving op het 
niveau van de organisatie als geheel een rol spelen. Door deze indeling te hanteren 
heb ik zingeving in organisaties benaderd als holistisch vraagstuk: ik heb mij niet op 
één van de organisatieniveaus gefocust (wat in de meeste studies het geval is), maar 
heb er bewust voor gekozen om alle niveaus in beeld te brengen. Enerzijds omdat 
de empirische bevindingen die mogelijkheid gaven, anderzijds om de integraliteit van 
verschillende niveaus van de organisatie en daardoor ook van het vraagstuk zingeving 
in organisaties te illustreren. In het kader op pagina 224-225 worden de belangrijkste 
bevindingen zoals beschreven in dit hoofdstuk nogmaals samengevat.

Veel onderzoek naar zingeving en zingeving in organisaties wordt gedaan naar of zelfs 
binnen één van de organisatieniveaus. In het theoretisch kader heb ik beschreven dat 
met name veel onderzoek wordt gedaan op het niveau van het individu. In dit onderzoek 
heb ik expliciet de keuze gemaakt om deze drie niveaus onder de loep te nemen om 
daarmee te kunnen laten zien dat het vraagstuk ‘zingeving in werk en organisaties’ een 
integrale benadering vraagt, want niet alleen het niveau van de individuele medewerker 
is van belang om zingeving in werk te ervaren. Ook het groepsniveau (teams) en de 
organisatie als gehele entiteit zijn belangrijke domeinen die bijdragen aan het ervaren 
van zingeving in werk. Naast het beschrijven van wat zingeving is in de context van 
werk en organisatie is dat ook wat ik in dit hoofdstuk wilde overbrengen: zingeving 
in organisaties vraagt om een integrale en samenhangende benadering over alle or- 
ganisatieniveaus heen. De samenvatting in het kader benadrukt dat nogmaals. 
Zingeving in werk en organisatie wordt binnen de onderzochte casus, de Koninklijke 
Marechaussee, bepaald door aspecten op zowel het individuele, als het team- en het 
organisatieniveau. Wat opvalt, is dat ieder aspect van zingeving op elk niveau van de 
organisatie (operationeel, tactisch en strategisch) wel een keer wordt benoemd, wat 
voornamelijk iets zegt over de interne generaliseerbaarheid. In deze onderzoekscasus 
wordt zingeving in werk en organisatie voor een groot deel bepaald door het individuele 
niveau, maar het individuele niveau heeft in deze casus niet het grootste aandeel. 
Zingeving in werk en organisatie wordt in deze casus voor een ongeveer even groot 
deel bepaald door aspecten op het niveau van de organisatie als geheel. Leiderschap 
speelt daarin een essentiële rol. Dat vormt dan ook reden te meer om daar in het 
volgende hoofdstuk nader op in te gaan; op welke manier kan leiderschap bijdragen 
aan zingeving in de organisatie? En wat vraagt dat van leiderschapsontwikkeling?
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ZInGevInG In de cOntext van werk en OrGanISatIe

niveau van individu niveau van het team niveau van de organisatie

Een betekenisvol doel dat bijdraagt aan beleving; 
–   Zichtbaarheid van wat is bereikt is belangrijk; geeft  

voldoening, trots en positieve energie. 

Ervaren van betekenis of van meerwaarde te kunnen zijn in 
relatie tot het betekenisvolle doel is essentieel; 
–   Van belang om (mogelijke) individuele bijdragen zichtbaar  

te maken;
–   Doet het werk een appel op mogelijkheden van de 

medewerkers? Daagt het uit?
–   Belang om een visie concreet te vertalen tot op het 

individu;
–   Wat draagt de medewerker bij aan de organisatie en wat 

draagt de organisatie bij aan de medewerker? 

Verbijzondering: bijdragen aan verbetering en vooruitgang: 
–    Een verschil kunnen maken in het werk of voor anderen.  

Mogelijkheden tot ontplooiing: 
–   Draagt het werk bij aan levensvervulling? En aan  

zelfrealisatie?
–   Het opdoen van ervaring prevaleert boven cursussen,  

opleidingen en trainingen.
–  Gaat om het kunnen verbreden van je horizon. 

Wat is je drive?  
–   Wat beweegt je om te doen wat je doet? Wat is je  

passie? Wat drijft je? Welke waarden liggen daaraan ten 
grondslag?

–   Respondenten verwachten motivatie en gedrevenheid 
bij zichzelf en anderen, en dragen daar een eigen 
verantwoordelijkheid in. 

Gezien worden: 
–   Wordt dat wat je bijdraagt ook gezien? Wordt je als mens 

gezien?
–   Is er waardering en persoonlijke aandacht?
–  Wordt vakmanschap en expertise erkend en gebruikt?
–   Het gaat niet alleen om becomplimenteren van wat goed  

gaat; gezien worden heeft meer te maken met het geven 
van oprechte feedback wat groei mogelijk maakt.

Teamgeest; 
–   (Leren) samenwerken, samen  

doen, samen delen, is 
belangrijker dan wat er gedaan 
moet worden;

–   Aandacht voor elkaar en 
groepsgevoel; sociale steun.

–   Een goede sfeer maakt van 
werk een mogen i.p.v. een 
moeten;

–   Ergens bij horen is van belang in 
vorming van (sociale) identiteit. 

Ruimte en aandacht voor 
teamontwikkeling: 
–   Gaat om verbinding aangaan 

in het team; inzicht in jezelf en 
inzicht in het team.

–   Samen duiding geven aan wat 
je te doen hebt;

–   Aanspreken van individuele 
kwaliteiten;

–   Creëren van manieren om  
blijvend, structureel met elkaar 
in gesprek te zijn over wat er toe 
doet (POWER). 

Samenwerken aan kwaliteit en 
professionaliteit: 
–   Teamgeest en  

teamontwikkeling vormen de 
basis om samen te werken aan 
professionaliteit en kwaliteit.

–   Structureel met elkaar gesprek 
aangaan over wat ertoe doet en 
reflectie op wat er gebeurt of 
nodig is (POWER).

–   Gezamenlijk formuleren van 
leerdoelen en mogelijkheden 
voor ontwikkeling in het werk 
bestendigen.

Een betekenisvolle en inspirerende visie: 
–   Een visie die individuen in staat stelt om door of via de 

organisatie bij te dragen aan iets groters dan zichzelf 
(samenleving);

–   Maar wel zo dat deze visie door te vertalen is naar wat dit op 
verschillende niveaus en voor het individu betekent.

–   Van belang om als organisatie na te denken over de volgende 
vragen: Wie willen we zijn? Waar staan we voor? Hoe richt je 
de organisatie en de organisatieprocessen zo in dat voor de 
medewerker inzichtelijk is wat zijn bijdrage is aan het grotere 
geheel? 

Verbondenheid met en betrokkenheid bij de organisatie ervaren: 
–   Medewerkers laten meedenken en meedoen in de ontwikkeling 

van de organisatie creëert betrokkenheid; medewerkers voelen 
zich dan gezien in hun bijdrage en kunnen de werkelijkheid mede 
vormgeven.

–   Dit is in het bijzonder relevant bij organisatieverandering 
(want een eenduidig verhaal als houvast wordt ten tijde van 
verandering belangrijker).

–   Sfeer in de organisatie, saamhorigheid en oog voor het vormen 
en behouden van esprit de corps is van belang. 

Inpassen van zingevingsaspecten in het organisatiebeleid: 
–   Wat je (niet) vraagt krijg je (niet); om zingeving in de organisatie 

in te bedden is leiderschap en leidinggeven essentieel;
–   Continuïteit en rust, zijn vereisten voor het aanbrengen van 

kwaliteit en diepgang in leiderschap en daarmee in zingeving 
(veel functiewisselingen brengt dat op spanning maar leidt ook 
tot een uitdaging);

–   Ruimte voor eigenheid van een organisatie en haar vakmanschap 
draagt bij aan zingeving;

–   Ontwikkeling en vooruitgang in de organisatie onder andere 
door vernieuwing in de organisatie (het beleid) draagt bij aan 
zingeving (dit wordt eveneens gekoppeld aan leiderschap).

–   Werk dat uitdagend en dynamisch wordt ingericht en 
ontwikkeling in het werk mogelijk maakt, helpt in het ervaren van 
zingeving;

–   Organisatiebeleid met mogelijkheden voor ontplooiing in de 
vorm van opleidingsmogelijkheden en loopbaanmogelijkheden 
draagt bij aan ervaren van zingeving. 
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ZInGevInG In de cOntext van werk en OrGanISatIe

niveau van individu niveau van het team niveau van de organisatie

Een betekenisvol doel dat bijdraagt aan beleving; 
–   Zichtbaarheid van wat is bereikt is belangrijk; geeft  

voldoening, trots en positieve energie. 

Ervaren van betekenis of van meerwaarde te kunnen zijn in 
relatie tot het betekenisvolle doel is essentieel; 
–   Van belang om (mogelijke) individuele bijdragen zichtbaar  

te maken;
–   Doet het werk een appel op mogelijkheden van de 

medewerkers? Daagt het uit?
–   Belang om een visie concreet te vertalen tot op het 

individu;
–   Wat draagt de medewerker bij aan de organisatie en wat 

draagt de organisatie bij aan de medewerker? 

Verbijzondering: bijdragen aan verbetering en vooruitgang: 
–    Een verschil kunnen maken in het werk of voor anderen.  

Mogelijkheden tot ontplooiing: 
–   Draagt het werk bij aan levensvervulling? En aan  

zelfrealisatie?
–   Het opdoen van ervaring prevaleert boven cursussen,  

opleidingen en trainingen.
–  Gaat om het kunnen verbreden van je horizon. 

Wat is je drive?  
–   Wat beweegt je om te doen wat je doet? Wat is je  

passie? Wat drijft je? Welke waarden liggen daaraan ten 
grondslag?

–   Respondenten verwachten motivatie en gedrevenheid 
bij zichzelf en anderen, en dragen daar een eigen 
verantwoordelijkheid in. 

Gezien worden: 
–   Wordt dat wat je bijdraagt ook gezien? Wordt je als mens 

gezien?
–   Is er waardering en persoonlijke aandacht?
–  Wordt vakmanschap en expertise erkend en gebruikt?
–   Het gaat niet alleen om becomplimenteren van wat goed  

gaat; gezien worden heeft meer te maken met het geven 
van oprechte feedback wat groei mogelijk maakt.

Teamgeest; 
–   (Leren) samenwerken, samen  

doen, samen delen, is 
belangrijker dan wat er gedaan 
moet worden;

–   Aandacht voor elkaar en 
groepsgevoel; sociale steun.

–   Een goede sfeer maakt van 
werk een mogen i.p.v. een 
moeten;

–   Ergens bij horen is van belang in 
vorming van (sociale) identiteit. 

Ruimte en aandacht voor 
teamontwikkeling: 
–   Gaat om verbinding aangaan 

in het team; inzicht in jezelf en 
inzicht in het team.

–   Samen duiding geven aan wat 
je te doen hebt;

–   Aanspreken van individuele 
kwaliteiten;

–   Creëren van manieren om  
blijvend, structureel met elkaar 
in gesprek te zijn over wat er toe 
doet (POWER). 

Samenwerken aan kwaliteit en 
professionaliteit: 
–   Teamgeest en  

teamontwikkeling vormen de 
basis om samen te werken aan 
professionaliteit en kwaliteit.

–   Structureel met elkaar gesprek 
aangaan over wat ertoe doet en 
reflectie op wat er gebeurt of 
nodig is (POWER).

–   Gezamenlijk formuleren van 
leerdoelen en mogelijkheden 
voor ontwikkeling in het werk 
bestendigen.

Een betekenisvolle en inspirerende visie: 
–   Een visie die individuen in staat stelt om door of via de 

organisatie bij te dragen aan iets groters dan zichzelf 
(samenleving);

–   Maar wel zo dat deze visie door te vertalen is naar wat dit op 
verschillende niveaus en voor het individu betekent.

–   Van belang om als organisatie na te denken over de volgende 
vragen: Wie willen we zijn? Waar staan we voor? Hoe richt je 
de organisatie en de organisatieprocessen zo in dat voor de 
medewerker inzichtelijk is wat zijn bijdrage is aan het grotere 
geheel? 

Verbondenheid met en betrokkenheid bij de organisatie ervaren: 
–   Medewerkers laten meedenken en meedoen in de ontwikkeling 

van de organisatie creëert betrokkenheid; medewerkers voelen 
zich dan gezien in hun bijdrage en kunnen de werkelijkheid mede 
vormgeven.

–   Dit is in het bijzonder relevant bij organisatieverandering 
(want een eenduidig verhaal als houvast wordt ten tijde van 
verandering belangrijker).

–   Sfeer in de organisatie, saamhorigheid en oog voor het vormen 
en behouden van esprit de corps is van belang. 

Inpassen van zingevingsaspecten in het organisatiebeleid: 
–   Wat je (niet) vraagt krijg je (niet); om zingeving in de organisatie 

in te bedden is leiderschap en leidinggeven essentieel;
–   Continuïteit en rust, zijn vereisten voor het aanbrengen van 

kwaliteit en diepgang in leiderschap en daarmee in zingeving 
(veel functiewisselingen brengt dat op spanning maar leidt ook 
tot een uitdaging);

–   Ruimte voor eigenheid van een organisatie en haar vakmanschap 
draagt bij aan zingeving;

–   Ontwikkeling en vooruitgang in de organisatie onder andere 
door vernieuwing in de organisatie (het beleid) draagt bij aan 
zingeving (dit wordt eveneens gekoppeld aan leiderschap).

–   Werk dat uitdagend en dynamisch wordt ingericht en 
ontwikkeling in het werk mogelijk maakt, helpt in het ervaren van 
zingeving;

–   Organisatiebeleid met mogelijkheden voor ontplooiing in de 
vorm van opleidingsmogelijkheden en loopbaanmogelijkheden 
draagt bij aan ervaren van zingeving. 



6. Vanuit leiderschap bijdragen 
aan zingeving
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6.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 stond de eerste ambitie van dit onderzoek centraal: op basis van 
empirisch materiaal het concept zingeving in organisaties beter beschrijven, definiëren 
en verfijnen, waardoor meer inzicht ontstaat in hoe het thema zingeving binnen de 
context van werk en organisatie vorm krijgt. In hoofdstuk 5 heb ik dan ook op basis 
van empirische bevindingen meer inzicht gegeven in welke aspecten op welk niveau 
in de organisatie bijdragen aan het ervaren van zingeving, waarmee als het ware een 
discours voor zingeving in werk en organisatie binnen de onderzochte casus is ontstaan. 
Ik heb daarbij laten zien dat zingeving in organisaties – in ieder geval in de onderzochte 
casus – wordt bepaald door zowel aspecten op het individuele, als het team- en het 
organisatieniveau. Een groot deel van zingeving in werk en organisatie wordt in deze 
casus bepaald door aspecten op het niveau van de organisatie als geheel, waarin 
leiderschap een belangrijke rol speelt. In de inleiding van dit boek benoemde ik al het 
beroep dat in het maatschappelijk debat wordt gedaan op leiderschap als het gaat om 
het ruimte bieden aan zingeving in werk en organisatie. En in hoofdstuk 2 heb ik laten 
zien dat in de ontwikkeling van leiderschapsstijlen en -theorie, zingeving of aspecten 
daarvan ruimte en aandacht krijgen. Ook de empirische data verkregen uit de casus van 
de Koninklijke Marechaussee laten zien dat zingeving wordt verbonden met leiderschap. 
Daar ga ik in dit hoofdstuk dan ook nader op in. Daarmee sluit dit hoofdstuk aan bij 
de tweede ambitie die ik voor dit onderzoek in het inleidende hoofdstuk formuleerde: 
Wanneer inzicht is verkregen in hoe zingeving in de context van werk en organisatie 
vorm krijgt (hoofdstuk 5) is het mogelijk om op basis van dat inzicht te begrijpen hoe 
leiderschap van betekenis kan zijn voor zingeving in werk en organisatie en wat dat 
vraagt van leiderschap en betekent voor leiderschapsontwikkeling.

In het beschrijven van de bevindingen zal ik in dit hoofdstuk – ter illustratie – op dezelfde 
manier als in hoofdstuk 5, gebruik maken van uitspraken van respondenten teneinde er 
een kleurrijk en verhalend geheel van te maken. Aan het schrijven van dit hoofdstuk is 
eveneens een uitvoerig analyseproces van deductief, inductief en conceptueel coderen 
voorafgegaan, zoals ik heb beschreven in hoofdstuk 4 van dit boek. Dat betekent 
dat in de weergave van de resultaten mijn beschouwing en analyse als onderzoeker 
al is verwerkt. De weergave van de resultaten in dit hoofdstuk zijn wederom geen 
eenvoudige opsomming van de empirische data, maar ook in dit hoofdstuk worden 
concepten weergegeven die op basis van het analyse proces zijn ontstaan. De uit-
spraken van respondenten gebruik ik om deze concepten nader te verduidelijken.
In de kwalitatieve interviews met de 56 leidinggevenden, die als respondent49 aan dit 

49 Voor de wijze waarop in dit onderzoek respondentenwerving heeft plaatsgevonden, verwijs 
ik de lezer naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.4. Net als in hoofdstuk 5 geldt in dit hoofdstuk dat 
respondenten op het operationeel leidinggevend niveau worden aangeduid met Oper, gevolgd 
door het betreffende respondentnummer. Respondenten op het tactisch leidinggevend niveau



hoofdstuk 6228

onderzoek deelnamen, heb ik gereflecteerd op de betekenis van leiderschap voor 
zingeving in werk en de organisatie, wat dat vraagt van leiderschap en wat dat betekent 
voor leiderschapsontwikkeling. Een opvallende constatering die ik op basis van deze 
reflectie kan doen is dat respondenten niet zozeer anders naar (hun eigen) leiderschap 
kijken, wanneer we reflecteren op hoe zij vormgeven aan (aspecten van) zingeving, als 
wel dat zich een verdiepende kijk op leiderschap voordoet als er meer (bewust) wordt 
nagedacht over wat leiderschap kan betekenen voor zingeving. Dat laat ik dan ook zien 
in dit hoofdstuk. In paragraaf 6.2 beschrijf ik daarom eerst hoe respondenten tegen 
leiderschap aankijken en hoe zij dat concretiseren in de praktijk. Om aansluitend in 
dezelfde paragraaf te laten zien hoe respondenten het aspect zingeving vormgeven of 
inbedden in het leidinggeven. Daarmee laat ik zien welke verdieping oog voor zingeving 
aanbrengt in het leidinggeven. Een andere constatering die ik kan doen op basis van de 
bevindingen in dit onderzoek is dat leiderschapsontwikkeling een randvoorwaardelijk 
proces blijkt om als leidinggevende in staat te zijn om zingeving in de organisatie op aan 
de orde te stellen. Daarover schrijf ik in paragraaf 6.3 van dit hoofdstuk. In paragraaf 6.4 
vat ik tot slot de belangrijkste punten uit dit hoofdstuk samen.

6.2 Als leidinggevende bijdragen aan zingeving
In deze paragraaf beschrijf ik mijn constatering dat respondenten niet zozeer anders 
naar (hun eigen) leiderschap kijken, wanneer we reflecteren op hoe zij vormgeven aan 
(aspecten van) zingeving, als wel dat er een verdiepende kijk op leiderschap ontstaat 
wanneer meer (bewust) wordt nagedacht over wat leiderschap kan betekenen voor 
zingeving. Dat doe ik door eerst te beschrijven hoe respondenten tegen leiderschap 
aankijken en hoe zij, naar eigen zeggen, daar vorm aan geven in de dagelijkse praktijk. 
En als tweede beschrijf ik hoe de respondenten denken over leiderschap wanneer zij 
daarin bewust verbinding maken met zingeving of aspecten daarvan. Ik zal laten zien hoe 
zij zingeving dan als thema inbedden in het leidinggeven en hoe dat het leidinggeven 
wel of niet anders maakt.

Centrale aspecten in leidinggeven
Eerst sta ik stil bij het beschrijven van hoe de respondenten in deze onderzoekscasus 
aankijken tegen leiderschap en leidinggeven, zonder daarbij specifiek aandacht te 
hebben voor aspecten van zingeving. Op basis van de bevindingen in de interviews kan 
gesteld worden dat leidinggevenden een viertal aspecten in het leidinggeven centraal 
stellen. Namelijk het hebben en uitdragen van een visie, het hebben van aandacht voor 

worden aangeduid met Tact, gevolgd door het respondentnummer en respondenten op het 
strategisch leidinggevend niveau, duid ik aan met Strat, eveneens gevolgd door het bijbehorende 
respondentnummer. Het betreft respondenten die allen leidinggevende regelruimte hebben.



Vanuit leiderschap bijdragen aan zingeVing 229

de ontwikkeling van medewerkers, het tot stand brengen van een goed werkklimaat en 
tot slot het belang van een benaderbare houding of attitude. Elk van deze vier aspecten 
zal ik nu nader toelichten en meer kleuring geven.

Het hebben van een visie
Leiderschap is verbonden met het maken van keuzes, want “als alles zichzelf reguleert 
dan heb je geen leidinggevenden nodig” (Strat, 5). Een enkele respondent beschrijft 
leiderschap als een vorm van gedragsbeïnvloeding waarbij je mensen tot andere 
inzichten probeert te brengen. Maar leiderschap wordt in de interviews met name 
duidelijk gedefinieerd in termen van ontwikkeling mogelijk maken voor anderen:

“Leiderschap is het voortouw nemen maar op zo’n manier dat je heel veel ruimte 
maakt voor mensen onder je om zich te ontwikkelen.” (Tact, 4)

Een visie, koers, oogmerk of stip op de horizon waarmee de richting duidelijk wordt, is 
belangrijk in het leidinggeven aan anderen, zo geven respondenten aan. Het is deze visie 
die het waarheen en waartoe duidt. Opvallend in de antwoorden van respondenten is 
dat leidinggevenden de visie niet uitsluitend zelf bepalen, maar daarbij veel oog houden 
voor het betrekken van mensen bij het vormgeven van die visie. Leidinggevenden geven 
aan ruimte open te houden voor anderen, medewerkers, om expertise, kennis en kunde 
in te brengen: 

“Een belangrijke bijdrage of toevoeging van leidinggeven is een visie: waar gaan we 
naartoe…en mensen daar ook aanknopingspunten bij te geven voor hun bijdrage in 
het geheel. Dat je [mensen] kunt inspireren om die visie na te jagen, dat beeld moet 
je kunnen overbrengen, als het doel niet kunt overbrengen dan heb je er niet zoveel 
aan.” (Strat, 2) 

Respondenten geven aan dat het belangrijk is om een visie te vertalen in speerpunten 
waar medewerkers iets mee kunnen en misschien wel met name binnen een organisatie 
als de Koninklijke Marechaussee, “welke is gestoeld op persoonlijk commitment van alle 
medewerkers” (Strat, 6). 
Een visie is voor de leidinggevenden in dit onderzoek ook een manier om een gedeelde 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, anderen te betrekken bij de leiding en hen 
mee te laten voelen in de sturing.

“Wat ik altijd heb geprobeerd is leiding geven vanuit een gedeelde verantwoordelijk-
heid tot aan het laagste niveau aan toe, waarbij ik [als leidinggevende] kaders schets 
en daarbinnen zijn mensen vrij om hun eigen invulling te geven.” (Oper, 7) 
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Deze manier van het uitwerken van een strategische visie naar kleinere deelvisies draagt 
bij aan draagvlak en consensus in de organisatie of organieke eenheid en helpt in het tot 
stand brengen van een “breed gedragen verhaal” (Tact, 18) door de gehele organisatie 
heen. Het op hoofdlijnen sturen “geeft ruimte voor ontwikkeling en leren” (Tact, 17) van 
anderen binnen de gestelde kaders en visie. 

Staan voor de ontwikkeling van medewerkers
Ik beschreef net al dat leiderschap door respondenten met name wordt gedefinieerd in 
termen van ontwikkeling mogelijk maken voor anderen:

“Leiderschap is volgens mij zorgen dat iemand de kans krijgt om zich te ontwikkelen 
en beter te worden in zijn werk en het enige wat je moet doen is die persoon daarin 
faciliteren.” (Oper, 17) 

Werken aan competenties, kennis en kunde wordt in dit kader genoemd, maar ook het 
beleggen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij medewerkers om zodoende 
taakvolwassenheid te stimuleren. Leidinggevenden maken hierbij gebruik van het situa- 
tioneel leiderschapsmodel en benoemen dat ook zo, waarbij zij proberen een 
coachende manier van leidinggeven te hanteren. Het leidinggeven aanpassen op wat 
een medewerker nodig heeft, is daarin volgens de respondenten van belang. Respon-
denten beschrijven dit ook wel als medewerkers “in hun kracht zetten” (Oper, 18) of 
als “een stukje mentorschap” (Oper, 21). Dat respondenten aangeven deze manier van 
leidinggeven toe te passen is niet vreemd, aangezien situationeel leiderschap wordt 
toegepast in de opleiding van leidinggevenden binnen Defensie.

“Dat vind ik een mooie manier van leidinggeven, dat je continu rekening houdt met 
hoe iemand is.” (Oper, 13) 

“Coachen is het begeleiden van mensen zodat zij hun eigen kwaliteiten nog beter 
kunnen ontdekken.” (Oper, 17)

Om ontwikkeling van medewerkers te kunnen prikkelen wordt door respondenten het 
belang benadrukt van het als leidinggevende in verbinding zijn met de medewerker. 
Daarmee wordt bedoeld dat ze als leidinggevende inzichtelijk hebben wat kwaliteiten, 
maar ook wat de ontwikkelpunten zijn van medewerkers, want:

“De één moet leren lopen en de ander moet leren schaatsen…dus ze zijn niet 
allemaal hetzelfde.” (Oper, 18) 

“Ik probeer mensen te leren kennen en te identificeren wat hen beweegt.” (Tact, 25)
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De HRM cyclus van functie-introductiegesprekken en functioneringsgesprekken worden 
als instrumenten of kapstok gebruikt om de ontwikkeling van medewerkers inzichtelijk en 
bespreekbaar te maken en te houden. In het alledaagse werk geven respondenten aan 
ontwikkeling van medewerkers te stimuleren door ruimte te bieden voor het nemen van 
initiatief in hoe het werk wordt uitgevoerd, en meer of minder verantwoordelijkheden 
te geven. Structureel vindt dit plaats door de meer ervaren medewerkers de jongere 
onervaren medewerkers te laten begeleiden om hen te helpen in de ontwikkeling van 
basis vakbekwaam naar volledige taakvolwassenheid. Hier worden door de respondenten 
de functies van senior medewerker, als ook de rol van praktijk leermeester bij benoemd.

“Ik vind het als leidinggevende leuk om mensen uitdaging te geven in hun werk 
zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen.” (Tact, 21) 

Zorgdragen voor een goed werkklimaat 
Naast het hebben van een visie en aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers, 
benoemen de respondenten dat zij als leidinggevende ook een essentiële rol hebben 
ten aanzien van het creëren van een goed werkklimaat, of zoals respondenten het 
noemen “een gemoedelijke sfeer kweken” (Oper, 9); een sfeer waarin medewerkers zich 
prettig kunnen voelen. Woorden die respondenten in relatie tot een goed werkklimaat 
vaak noemen zijn vrijheid, veiligheid, vertrouwen en verbinding. 

“Het creëren van een klimaat…daar moet iemand een rol in gaan trekken…” (Tact, 1)

“…Ruimte, vertrouwen en verbinding, dat doe je door het gewoon voor te leven en 
het zelf zo te doen.” (Strat, 8)

Respondenten benoemen dat zij door het geven van vrijheid medewerkers ‘eigen 
regelruimte’ geven om zich in het werk te kunnen ontplooien. Die vrijheid ontstaat door 

het afspreken van kaders, bandbreedtes en vangrails waarbinnen voor medewerkers 

vervolgens ruimte bestaat om naar eigen inzicht te handelen. Maar in het geven van 

vrijheid verwachten leidinggevenden dan ook dat medewerkers verantwoordelijkheid 

nemen: 

“…ik geef mensen veel vrijheid, ik ben niet zo van de details en houd het liefst 
globaal overzicht waarbij ik bandbreedtes aangeef aan medewerkers. Ik geef ze veel 
vrijheid maar verwacht ook met name eigen verantwoordelijkheid …” (Tact, 19) 

In dit kader wordt door respondenten ook wel de (militaire) methode van ‘opdracht-
gerichte commandovoering’ genoemd, waarbij vrijheid wordt gegeven in de uitoefening 
van het werk aan het uitvoerende niveau. Dat doen leidinggevenden door niet tot op 
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microniveau te sturen. In de opdracht gerichte commandovoering geeft de commandant 
aan wat er moet gebeuren en waarom. Dit doet een commandant door het formuleren 
van de zogenoemde commanders intent: de intent beschrijft op een heldere wijze de 
gewenste uitkomst van de operatie. Een commandant geeft zijn ondercommandanten of 
medewerkers aan welke doelstellingen er bereikt moeten worden, waarom deze bereikt 
moeten worden en wat ieders rol daarin is. Wat een commandant echter niet aangeeft, 
is ‘hoe’ één en ander moet gebeuren en hoe de doelstellingen worden bereikt. Dat 
laat een commandant over aan de medewerkers. Deze methode gaat ervan uit dat 
medewerkers die ter plaatse worden geconfronteerd met de realiteit, welke in militaire 
context vaak een onvoorziene realiteit is, beter in staat zijn dan de leidinggevende 
op afstand, om op een goede manier op die realiteit te reageren en daarin de juiste 
beslissingen te nemen. In deze werkwijze wordt ruimte geboden aan de professionaliteit 
en het creatief vermogen van vakmensen. Naast dat er sprake is van bevoegdheid om 
op de omstandigheden te reageren, is er ook een verantwoordelijkheid om daarop 
te reageren, binnen de gestelde kaders van de commanders intent.50 Het geven van 
vrijheid aan medewerkers betekent ook loslaten door de leidinggevende: “leiderschap 
is heel veel vertrouwen geven” (Strat, 5). 

Naast het geven van vrijheid wordt ook het creëren van een veilige omgeving benoemd 
als onderdeel van een goed werkklimaat en als randvoorwaarde voor ontplooiing. 
Werken aan (onderling) vertrouwen zien leidinggevenden in dit onderzoek als hun 
verantwoordelijkheid. Dat doen ze, zoals in de interviews wordt aangegeven, met name 
door medewerkers te steunen wanneer zij om hulp vragen, naar hen te luisteren en door 
er te zijn en verbinding aan te gaan. 
In het werken aan een prettig en goed werkklimaat is de rol van leidinggevende die 
van een coachend leidinggevende. En bestaat het acteren van leidinggevenden uit het 
geven of organiseren van intervisie. Het creëren van een veilige omgeving geven 
leidinggevenden aan ook te doen door op te treden als degene die een “hitteschild” vormt 
(Tact, 12), een “back-up is” (Tact, 1, 19) en optreedt als “degene die de wind uit de zeilen 
houdt voor medewerkers en zorgt dat zij niet afbranden” (Oper, 1). Leidinggevenden 
zijn dan degenen die medewerkers beschermen in lastige situaties of in situaties met 
een hoog afbreukrisico. Een veilige omgeving ontstaat verder door ruimte te maken 
voor het kunnen en mogen maken van fouten en deze bespreekbaar te maken, zodat 
ervan geleerd kan worden.

50 Verduidelijking van het concept ‘opdrachtgerichte commandovoering’ op basis van de column: 
Opdrachtgerichte commandovoering: ook toepasbaar in het civiele domein! Van Brigadegeneraal  
Otto van Wiggen, 12 mei 2014 via: https://www.managementsite.nl/opdrachtgerichte-commando- 
voering-toepasbaar-civiele-domein en Joint Doctrine Publicatie 5, Commandovoering, een uitgave  
van het Ministerie van Defensie, (2012).
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Het belang van de attitude van een leidinggevende 
In de interviews wordt naast aandacht voor ontwikkeling van medewerkers, door res-
pondenten het meest gezegd over het belang van de attitude of grondhouding van 
leidinggevenden richting anderen en in het bijzonder ten aanzien van degenen waar zij 
leiding aan geven. Een aantal respondenten benoemt dat een ‘mensgerichte of sociale 
stijl van leidinggeven’ een belangrijk uitgangspunt is in hun manier van leidinggeven. 
Het is in deze grondhouding en attitude waar leidinggevenden zichzelf zien als een 
belangrijk voorbeeld voor anderen. 
Bij de omschrijving van deze ‘sociale’ leiderschapsstijl worden bijvoorbeeld de vol-
gende aspecten benoemd; het belang van een (positieve) uitstraling, het hebben van 
empathie (de ander echt willen begrijpen) en openstaan voor anderen, laagdrempelig 
en benaderbaar zijn, het als leidinggevende gebruik maken van intuïtie, een vriend-
schappelijke stijl van leidinggeven en met elkaar omgaan. In de woorden van de respon-
denten als volgt: 

“Leidinggeven gaat vooral om de omgang met mensen.” (Tact, 8) 

“Je geeft leiding voor je mensen, niet voor jezelf.” (Oper, 6) 

Een aantal leidinggevenden gebruikt ook wel de woorden faciliteren en/of ‘randvoor-
waarden scheppend’ zijn als zij praten over hun manier van leidinggeven. Leidinggeven 
wordt door de respondenten dan ook geassocieerd met het dienen van anderen: 
zodanig dat medewerkers hun werk kunnen doen, daar in kunnen groeien en aan hun 
eigen toekomst kunnen werken, zo zien we terug in de empirische bevindingen: 

“De bron van je leiderschap zou moeten zijn dat je mensen wilt dienen; de 
medewerkers, de maatschappij, waarbij je wordt uitgenodigd om dat op je eigen 
manier te doen.” (Strat, 8)
 
“Leiderschap is één op één verbonden met de gunfactor, een goede leider heeft een 
hoge gunfactor naar zijn mensen.” (Strat, 3) 

Leidinggeven heeft volgens de respondenten te maken met je betrokkenheid en 
belangstelling tonen naar mensen en het werk dat zij doen, onder meer door mee te 
delen in het werk, aanwezig te zijn op de werkvloer en in het bijzonder aanwezig te zijn 
in periodes wanneer er veel of bijzondere inzet van medewerkers wordt gevraagd: 

“Ik zeg altijd je moet [als leidinggevende] met je voeten in de klei staan en met je 
hoofd in de wolken.” (Tact, 23) 

 – 
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En een andere respondent omschrijft het als volgt: 

“Ik ben iemand die leiderschap niet ziet als iets van boven naar beneden, maar ik zie 
het van beneden naar boven.” (Tact, 22) 

Dat betekent voor leidinggevenden dat leidinggeven gepaard gaat met het balanceren 
tussen in de groep staan en toch ook weer niet: 

“Je zoekt altijd een manier om in de groep te staan en er ook boven te staan 
op een bepaalde manier…je zit in de groep, bent één van hun maar je bent ook 
leidinggevende…” (Oper, 6)  

En ook dat leidinggeven betekent dat je verantwoordelijk bent voor anderen: 

“Ik ben ook verantwoordelijk voor mijn mensen…” (Oper, 20) 

Het aangaan van verbinding, waarover later meer, wordt benoemd als cruciale factor in 
leidinggeven: 

“Oprecht geïnteresseerd zijn in je mensen en de verbinding daarmee aangaan vind 
ik een redelijk cruciaal item voor de leidinggevende, dat moet in de grondhouding 
van iedere leidinggevende zitten.” (Strat, 2) 

Betrokkenheid kunnen tonen wordt volgens respondenten lastiger naarmate doorgroei 
plaatsvindt naar leidinggevende posities welke verder van de werkvloer afstaan. Wanneer 
de afstand tot de werkvloer groter wordt, geven leidinggevenden aan dat zij met name 
meer gaan investeren in de tussenliggende leidinggevende laag. Leiderschap op 
verschillende niveaus van de organisatie wordt niet zozeer als anders beschreven, maar 
meer in termen van complexer of met een andere scope of focus. Overigens betekent de 
meer dienende houding, welke de respondenten beschrijven in de interviews, niet dat 
directief leidinggeven niet kan. Maar directief leidinggeven is met name alleen dan van 
toepassing wanneer de situatie om een directieve houding vraagt, zoals bij bepaalde 
taken van de organisatie of wanneer er gewerkt moet worden onder (zeer) stressvolle 
omstandigheden. Maar:

“Het grootste deel van de tijd is niet stressvol, dus wat ga je dan doen [als leider]?” 
(Oper, 4)

Ik heb nu beschreven dat de respondenten binnen deze casus in hun denken over 
leidinggeven en de rol van een leidinggevende een viertal aspecten centraal stellen: het 



Vanuit leiderschap bijdragen aan zingeVing 235

hebben en uitdragen van een visie, het hebben van aandacht voor de ontwikkeling van 
medewerkers, het tot stand brengen van een goed werkklimaat en tot slot het belang 
van een benaderbare houding of attitude.
In de interviews met leidinggevenden op het strategische niveau van de organisatie 
komen met name de aspecten houding en attitude van de leidinggevende en het 
hebben van een visie naar voren. Dat zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat 
zij verder van de werkvloer afstaan en meer besturing geven aan de organisatie als 
geheel en daardoor in directe zin minder van doen hebben met het begeleiden van 
de ontwikkeling van medewerkers, simpelweg omdat ze daar verder van af staan. Bij 
de leidinggevenden op het tactische niveau en met name op het operationeel leiding-
gevend niveau is juist zichtbaar dat een aanzienlijk groter deel van de passages in de 
interviews gaan over het ontwikkelen van de medewerkers en het creëren van een 
werkklimaat waarin medewerkers hun eigen expertise kunnen inbrengen en regelruimte 
hebben. Hier is dus zichtbaar dat hoe dichter een leidinggevende bij de werkvloer  
staat, hoe meer aandacht uitgaat naar het begeleiden en het concretiseren van ont-
wikkeling van anderen en het tot stand brengen van een goed klimaat waarin het werk 
op een prettige manier kan worden uitgeoefend en daar groei in kan plaatsvinden.

Als leidinggevende bijdragen aan zingeving in werk en organisatie
In de inleiding van dit hoofdstuk benoemde ik al dat bewuste aandacht voor zingeving 
een verdieping teweegbrengt in het denken over en het vormgeven aan leiderschap; 
dat is een opvallende constatering die op basis van de empirische bevindingen in deze 
onderzoekscasus gedaan kan worden. Het is deze verdieping die ik hier zal beschrijven. 
Zo kunnen we op basis van de empirische bevindingen stellen dat: leidinggevenden 
vanuit aandacht voor zingeving zich bezighouden met thema’s als inspiratie, het aangaan 
van verbinding, het stimuleren van ontwikkeling door het aanspreken van drijfveren van 
medewerkers en het hebben van oog voor het waarom. Bijdragen aan zingeving in 
werk en organisatie lijkt daar te beginnen waar leidinggevenden zich de vraag stellen: 
waartoe ben ik er als leidinggevende?

Waartoe ben je er als leidinggevende?
Hiervoor heb ik laten zien dat leidinggevenden zich er bewust van zijn dat hun attitude 
en houding jegens de mensen waar zij leiding aan geven een bepalende factor is in 
het leidinggeven. Dienstbaarheid, een vriendschappelijke houding, sociaal leiderschap 
en er zijn voor anderen zijn uitspraken die respondenten daarbij gebruiken, zo liet ik 
zien in de tekst hiervoor. Wanneer in de interviews de vraag aan de orde komt hoe 
leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving voor medewerkers of zingeving in 
de organisatie, dan doet zich op dit vlak een verdieping voor. Respondenten geven 
aan dat het van belang is dat zij anderen inspiratie kunnen geven en voor anderen een 
verschil kunnen maken. En dat begint met het stellen van zinvragen aan zichzelf als 
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leidinggevende. Zo geven de respondenten aan dat zij nadenken over de vraag wie wil 
ik zijn als leidinggevende? en over de intenties die zij hebben bij wat ze doen. 

Wanneer in de interviews de vraag aan de orde wordt gesteld of leiderschap en 
zingeving met elkaar verbonden zijn, is dat voor een groot deel van de respondenten 
een natuurlijk gegeven. Sterker geformuleerd, de verantwoordelijkheid om aandacht te 
hebben voor zingeving lijkt door de respondenten te worden gezien als een primaire 
verantwoordelijkheid van de leidinggevende, want: 

“Leidinggevenden zijn er om een verschil te maken voor mensen.” (Strat, 2) 

Respondenten koppelen dit aan het zijn van een voorbeeld of een boegbeeld als 
leidinggevende. In die rol is het inspireren van anderen wat voorop staat, maar het is 
ook de inspiratie waar medewerkers de leidinggevenden om vragen:

“Je moet de inspiratie voor mensen weten te vinden…je probeert iemand te raken in 
datgene waar ze zich mee identificeren door er zelf een voorbeeld in te zijn.” (Oper, 4)

“Veel medewerkers hebben behoefte aan een soort voorbeeld…medewerkers 
vragen om duidelijkheid, een inspirerend leidinggevende en een houvast.” (Tact, 12) 

Dat levert voor leidinggevenden overigens ook een spanningsveld op; tussen het nemen 
van de verantwoordelijkheid om inspiratie te geven en daarin een houvast te zijn voor 
mensen (waarmee onzekerheid bij mensen kan worden gereduceerd) versus een beroep 
doen op eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de medewerkers zelf om 
inspiratie te vinden of geïnspireerd te zijn.

De combinatie tussen leiderschap en zingeving wordt door de respondenten eveneens 
gezien als logisch, omdat leidinggevenden de mogelijkheid hebben om ‘zingeving te 
creëren’. Het zijn de leidinggevenden die de randvoorwaarden rondom het doen van 
het werk scheppen en daarmee wel of geen condities creëren waarbinnen mensen meer 
of minder zingeving kunnen ervaren. Het zijn ook de leidinggevenden die nadenken 
over hoe het werk en de werkprocessen worden ingericht en dus kunnen beïnvloeden of 
mensen het werk als “zinvol” (Tact, 14) kunnen ervaren. Leidinggevenden kunnen in die 
zin het werk “leuker” (Tact, 20) of minder leuk maken: 

“Je bent zeker verantwoordelijk voor de zingeving van individuele mensen in je 
team, je kunt daar absoluut een bijdrage aan leveren door dingen te promoten, 
te verbeteren, te ondersteunen, te begeleiden en mensen te helpen of juist niet te 
helpen door ze zelf dingen te laten doen.” (Oper, 18) 
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Hoe een leidinggevende zich opstelt heeft dus invloed op de zin- en werkbeleving van 
medewerkers. Want de houding die de leider uitstraalt is ook van invloed op anderen. 
Een goed voorbeeld doet goed volgen: 

“Van jouw houding, daar leren anderen ook weer van, je hebt een voorbeeldfunctie 
die moet je niet uitvlakken die is erg groot.” (Strat, 3)

Het is hier waar respondenten termen gebruiken als “enthousiasme uitstralen over je vak 
en professie” (Strat, 3) en “leidinggeven vanuit passie” (Tact, 11). Maar het gaat in die 
inspirerende voorbeeldrol niet alleen om het uitstralen van positiviteit. Een voorbeeldrol 
betekent ook laten zien dat je je als leidinggevende primair verantwoordelijk voelt voor 
het geheel en dat daarbij ook hoort dat je ingrijpt wanneer situaties negatieve effecten 
hebben op het geheel. Het zo snel mogelijk aangaan van conflicten en dilemma’s (Strat, 
2) met een negatieve uitwerking op het geheel zou een leidinggevende vanuit zijn of 
haar voorbeeldrol dan ook zichtbaar moeten aanpakken. Wanneer een leidinggevende 
niet goed functioneert, of vreest om te handelen uit angst om de eigen positie te 
schaden, kan dat ervaren zingeving negatief beïnvloeden: 

“Trots, eer, geen uitleg of onderbouwing geven…dat iemand eigenlijk meer voor zijn 
eigen ego bezig is om zelf te scoren en daarmee het algemeen belang uit het oog 
verliest, leidt tot cynisme en geestelijke vermoeidheid bij medewerkers.” (Tact, 23) 

Respondenten geven in hun verhalen aan dat het van belang is dat zij anderen inspiratie 
kunnen geven en voor anderen een verschil kunnen maken. Als leidinggevende 
bijdragen aan zingeving begint volgens de respondenten bij het geven van inspiratie 
aan anderen. Maar die inspiratie geven aan anderen kan pas plaatsvinden wanneer 
leidinggevenden beginnen met het stellen van zinvragen aan zichzelf. Zingeving wordt 
hier door respondenten gekoppeld aan zelfleiderschap en het hebben van zelfreflectie:

“Zingeving en leiderschap is een logische combinatie vanuit een stukje zelf-
leiderschap…ik denk dat iedereen als leidinggevende zich af moet vragen, wie wil 
ik zijn?” (Oper, 2) 

“Je kunt wel dingen voorschrijven, maar als je het niet voorleeft komt het nooit op 
de plek waar het thuis hoort, namelijk diep van binnen.” (Strat, 8) 

“Voor mij is het belangrijk om dicht bij je mensen te staan en dienstbaar te zijn, dat 
gaat eigenlijk om de vraag, waartoe ben ik er als leidinggevende? De intent bij het 
sturing geven aan een organisatie is de crux van alles.” (Strat, 2) 
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Inspireren heeft ook te maken met of en hoe je zelf zingeving ervaart en of je in staat 
bent om de zingeving die je zelf voelt over te dragen op anderen: 

“Als je zelf het nut niet ziet van wat je doet…hoe kan ik het dan op anderen 
overbrengen om de toegevoegde waarde te zien?” (Oper, 11) 

Een respondent geeft aan dat hier een duidelijk verschil is tussen leiden en managen. 
Een manager is volgens deze respondent meer van het beheersen van werkprocessen 
en een leider zijn vraagt daarentegen om kwetsbaar te kunnen zijn. Dat brengt mij ook 
bij het volgende aspect van het bijdragen aan zingeving door leidinggevenden: het 
wederkerig aangaan van verbinding. 

“Een leider is leading by example: zelf voorop gaan, het goede voorbeeld geven, 
tonen hoe het ook kan, met mensen meegaan, altijd in verbinding blijven, gericht op 
de lange termijn en heeft ook iets van inspiratie….als leider ben je veel kwetsbaarder, 
hij is veel persoonlijker en kwetsbaarder dan de manager.” (Oper, 11) 

Verbinding aangaan: een wederkerig begrip
In de vorige paragraaf omschreef ik verbinding al als aspect van leidinggeven, waarmee 
de respondenten doelen op het hebben van oog voor de kwaliteiten en ontwikkelpunten 
van medewerkers en het houden van contact met de werkvloer door naar medewerkers 
te luisteren, hen te steunen en hulp te bieden. Wanneer de respondenten spreken over 
hoe zij vormgeven aan zingeving in het leidinggeven, ontstaat ook een verdieping ten 
aanzien van het begrip verbinding. Verbinding is dan niet meer alleen weten wat er 
bij de medewerkers speelt, maar verwordt tot het wederzijds aangaan van verbinding. 
Maar misschien is het begrip verbondenheid hier meer op zijn plaats dan het begrip 
verbinding. Het aangaan van verbinding vraagt niet alleen van medewerkers om zich 
open en kwetsbaar op te stellen, maar vraagt hetzelfde van leidinggevenden. Dat zal ik 
toelichten. 

“Leidinggeven doe je niet vanachter een computer maar een leidinggevende zoekt 
de verbinding.” (Tact, 7) 

“Ik ga van je vragen om je kwetsbaar op te stellen en ga met je in gesprek over wat 
je moeilijk vindt, ik vraag je te laten zien dat je ook niet alles weet.” (Tact, 12) 

Verbinding maken is een belangrijke basis waarmee leidinggevenden kunnen bijdragen 
aan zingeving voor hun medewerkers. Het maken van verbinding wordt omschreven als 
“de crux van alles” (Strat, 2), zodat je als leidinggevende weet wat de behoeften zijn van 
de medewerkers waar je leiding aan geeft.  Verbinding maken wordt omschreven als “je 
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hart openstellen en je kwetsbaarheid laten zien” (Tact, 11) en als iets waarmee je meer 
in de “gevoelswereld” van mensen komt (Tact, 17). Verbinding heeft meer te maken met 
een gevoel dan dat het een feitelijke verbinding is;

“[Verbinding is] iets anders dan dat je afspraken met elkaar gepland hebt staan in de 
agenda, verbinding is meer iets wat je hier [respondent wijst naar zijn buik] voelt.” 
(Strat, 2) 

“Verbinding is dat je bereidheid hebt om met elkaar gestelde doelen te bereiken, 
dat zit in je buik en blijkt uit contact, bereidheid en aandacht.” (Oper, 12) 

Echte verbinding betekent dat mensen wederzijds iets van zichzelf moeten prijsgeven. 
Maar een goede ‘verbinding’ maakt dat het geven van feedback – en dus groei –  
mogelijk is. Een respondent geeft aan dat verbinding de basis is waarop dieperliggende 
dilemma’s aan de orde gesteld kunnen worden, zonder die verbinding zou het aangaan 
van gesprekken over dilemma’s lastiger zijn. 

“Als die verbinding er niet is, is het heel moeilijk om het over dieperliggende zaken 
te hebben. Het is dan niet zo moeilijk om het over productie te hebben maar als je 
echt over de groei van mensen wilt hebben dan moet die ruimte gevoeld worden om 
het te kunnen hebben over dilemma’s en worstelingen, zonder verbinding raak je die 
diepere laag niet.” (Strat, 2)

Het is die verbinding die maakt dat mensen zich gezien en serieus genomen voelen, 
gekend en erkend “en niet gezien worden als instrument die dingen moet doen maar 
als volwaardig mens” (Tact, 8).

Je kwetsbaar kunnen opstellen is echter geen eis. Leidinggevenden geven aan hun best 
te doen om hun medewerkers zo goed mogelijk te kennen, maar dit wel te doen met 
“respect voor wat zij zelf willen loslaten” (Strat, 3). Niet iedere leidinggevende vindt 
de diepte ingaan prettig, want dat kan ook betekenen dat je je op “glad ijs” (Tact, 18) 
bevindt en juist de band tussen leidinggevende en medewerker beschadigt. Wanneer 
onderwerpen dusdanig diepgaand worden dat het de band tussen leidinggevende 
en medewerker kan schaden dan is het raadzaam daar andere type functionarissen 
(hulpverleners) bij te betrekken. 

Verbinding aangaan wordt weliswaar gezien als een manier waarop leidinggevenden 

kunnen bijdragen aan zingeving, maar het wordt tevens gezien als iets wat niet zomaar tot 

stand komt, of zelfs als iets waarvoor leidinggevenden hard moeten werken: “verbinding 
is echt het hardste werken” (Strat, 8), “dat kost energie” (Tact, 7) en met name tijd, heel 

veel tijd. En dat doet iets met de balans van de leidinggevende.
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Verbinding aangaan betekent dat niet alleen degene aan wie leiding wordt gegeven zich 

kwetsbaar opstelt, maar ook dat de leidinggevende zich opent voor de medewerker en 

iets van zichzelf laat zien: 

“Dat betekent ook voor de leidinggevende dat je iets van jezelf laat zien: autoritair 
zijn ligt heel dicht bij het gevoel van afstand, dan laat ik niets van mezelf zien, dan blijf 
ik op afstand, als ik er naast ga staan dan blijf ik in verbinding.” (Oper, 11) 

Verbinding komt ook tot stand door dingen met elkaar te delen. Ook het delen van 

problemen en dilemma’s, zowel over werk als over het privé leven, draagt bij aan het 

tot stand komen van een stukje verbondenheid. Wanneer een leidinggevende zich 

kwetsbaar opstelt dan doet hij of zij niet alleen iets voor de medewerker, maar ook voor 

zichzelf. Verbinding aangaan lijkt een wederkerig fenomeen, dat aan beide kanten een 

meerwaarde heeft: 

“Zingeving in leiderschap is dus bijdragen aan de ander, aan iets dat buiten jezelf 
ligt, dat klinkt altruïstisch maar dat is niet helemaal zo, want het betekent dat je ook 
bijdraagt aan jezelf.” (Strat, 8)

“Ik heb gemerkt dat door de dialoog aan te gaan, door jezelf kwetsbaar op te stellen 
en veel van jezelf te geven, als je liefde toont voor je vak en voor je mensen en je er 
voor ze bent, dan krijg je dat terug.” (Tact, 5) 

“Het gaat erom dat een persoon verder komt in het leven en daar ontwikkeling in 
maakt, daarom moet je beeld hebben bij je medewerkers; waar zitten zij? Dat doe ik 
vooral door in gesprek te gaan, ik merk dat ik daar ook weer van kan leren over hoe 
zij in het leven staan en tegen dingen aankijken.” (Tact, 10) 

Het is verbinding waarop, volgens de respondenten flexibiliteit en loyaliteit van mede-

werkers gestoeld is. Verbinding uit zich ook in saamhorigheid en dingen voor elkaar over 

hebben. Een respondent beschrijft zijn eenheid als “stamboom” (Strat, 5) in plaats van 

organogram, waarmee naast verbinding tussen individuen ook een verbinding tussen alle 

lagen van de organisatie wordt aangeduid. Informeel contact staat ten dienste van wat 

leidinggevenden en medewerkers in formele zin met elkaar te doen hebben. 

Een aantal respondenten benoemt verbinding als voorwaarde om te kunnen sturen, 
want wanneer je niet weet wat er speelt en wat de ander belemmert in zijn werk kun je 
medewerkers ook niet ‘ontzorgen’ en: “dan raak je je bestaansrecht als leidinggevende 
niet tot in de kern” (Tact, 24). Het onderkennen van behoeften en belangen betekent 
volgens de respondenten ook oog hebben voor de balans tussen het werk- en privéleven 
van medewerkers, zoals ruimte geven om naar huis te gaan wanneer dat nodig is, maar 
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ook oog houden voor de balans in het werk. Leercurves zijn niet oneindig, en het is goed 
om mensen ook rust te gunnen na een periode van aanzienlijke belasting. 
Tegelijkertijd kan echte diepgang alleen worden bereikt met een bepaald aantal 
mensen. De span of control moet niet te groot zijn en beschikbaar zijn – in de zin van 
er echt kunnen zijn –  als leidinggevende is een vereiste om verbinding aan te kunnen 
gaan en zicht te houden op het team. Luisteren is een belangrijk aspect van het aangaan 
van verbinding, door te luisteren is het mogelijk om behoeften en belangen van 
medewerkers te onderkennen. Zo beschrijft een respondent dat hij geleerd heeft om te 
luisteren en dat het stellen van vragen belangrijk is. Dat wordt omschreven als coachen: 

“Dan gebeurt er iets en geloof ik dat je echt contact krijgt met iemand, dat is voor 
mij echt een voorwaarde om te kunnen sturen.” (Oper, 11) 

“Zingeving betekenen voor medewerkers doe je door goed te luisteren.” (Tact, 14) 

Drijfveren van medewerkers aanspreken
Vanuit een goede verbinding is het mogelijk om als leidinggevende drijfveren van 
medewerkers aan te spreken. Het aanspreken van die drijfveren wordt door respondenten 
benoemd als een manier waarop leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving van 
medewerkers: 

“Voor mij is zingeving dat ik energie krijg van mijn werk en ik probeer daarom goed 
te luisteren naar waar andere mensen energie van krijgen, waar ze in hun kracht gaan 
zitten en dat probeer ik dan te organiseren of te matchen met hun functie.” (Tact, 12) 

“Want in de basis gaat het om wat beweegt mensen?” (Tact, 17)

“Het betekent dat er energie vrijkomt.” (Strat, 7)

Het aanspreken van drijfveren doen leidinggevenden door medewerkers zinvragen te 
stellen en te luisteren naar hun antwoorden op deze vragen, om daar vervolgens ook 
iets mee te kunnen doen. Het betreft vragen zoals: waar liggen je kwaliteiten? Waar 
ben je goed in? Waar krijg je energie van? Wat is je passie? Hoe sta je in het leven? 
Waar liggen je wensen, waar word je wel of niet gelukkig van? En waar zie jij jezelf van 
toegevoegde waarde zijn? Sommige respondenten benoemen dit als coachen, of 
coachend leidinggeven, omdat het medewerkers aanzet tot nadenken over zichzelf. 
Wanneer je als leidinggevende zicht hebt op de drijfveren van medewerkers weet je 
beter hoe je tegemoet kunt komen aan de zingeving van medewerkers. Het aanspreken 
van drijfveren betekent ook het gesprek aangaan over motivatie: waarom werk je voor 
deze organisatie? En wil je echt marechaussee zijn? En wat betekent dat dan? Het als 
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leidinggevende en medewerker met elkaar in gesprek zijn over dit soort vragen kan 
volgens respondenten bijdragen aan de zoektocht van medewerkers naar ‘hun plek’ in 
de organisatie. Respondenten geven aan dat zij proberen om medewerkers binnen hun 
functie de ruimte te geven om hun kwaliteiten in te zetten, mits dat passend is binnen 
de afspraken die gemaakt zijn over een functie, zodat: 

“Ze worden uitgedaagd en gevoel hebben hun ei in het werk kwijt te kunnen en 
recht wordt gedaan aan hen als professional, erkenning wordt gegeven en ze de 
ruimte krijgen te doen waar ze goed in zijn.” (Oper, 4) 

Wanneer je als leidinggevende weet wat een drive losmaakt bij mensen kun je het 
werk zo aanbieden dat medewerkers het met zoveel mogelijk “arbeidsvreugde” 
kunnen uitvoeren (Tact, 1). Wanneer medewerkers werk uitvoeren dat bij hen past of 
een onderwerp hebben waar ze zich prettig bij voelen, dan zie je dat terug in hun 
gedrevenheid, zoals een respondent omschrijft: 

“Wat mij betreft is zingeving ook mensen positioneren op iets wat ze leuk en mooi 
vinden om te doen. Ik vind interesse en drive belangrijker dan inhoudelijke kennis. Je 
kunt nog zoveel inhoudelijke kennis hebben, maar als je niet de drive hebt…” (Tact, 4) 

Dat mensen hun werk met passie kunnen doen wordt als belangrijk gezien, zeker 
wanneer het leidinggevende functies betreft. Het aanspreken van drijfveren is daarmee 
een belangrijk aspect van het hebben van aandacht voor zingeving: 

“Teamleiders zijn erg bepalend, zij hebben veel medewerkers onder zich, die worden 
er niet gelukkig van als een teamleider laag in zijn passie zit.” (Tact, 13)

Wat overigens niet wil zeggen dat leidinggevenden aan medewerkers moeten opleggen 
dat zij passie moeten ervaren in hun werk: 

“Wie ben ik als leidinggevende om te bepalen dat iemand anders passie moet 
hebben in zijn werk? Je mag blij zijn als het er is, het faciliteren en oproepen ook, 
maar eisen vind ik wat anders.” (Strat, 4)  

Ontwikkeling stimuleren
Leiderschap, zo liet ik al zien, wordt door de respondenten met name gedefinieerd 
in termen van ontwikkeling mogelijk maken voor medewerkers, dat lijkt een centraal 
thema te zijn. Nog voordat in het interview de vraag aan de orde kwam hoe 
leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving van medewerkers, was het beeld ten 
aanzien van die ontwikkeling wat meer functioneel en instrumenteel van aard. In de 
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verhalen van de respondenten ging het op dat moment met name over het ontwik- 
kelen van kennis en kunde, het bewerkstelligen van taakvolwassenheid, oog voor 
ontwikkelpunten en kwaliteiten van medewerkers. Ook in de antwoorden op de vraag 
hoe kun je als leidinggevende bijdragen aan zingeving? komt het stimuleren van de 
ontwikkeling van medewerkers naar voren in de verhalen van de respondenten. Alleen 
als het over zingeving in relatie tot ontwikkeling gaat, dan zijn de antwoorden van 
respondenten minder functioneel en instrumenteel van aard. 

Zo wijden respondenten bijvoorbeeld uit over hoe zij kijken naar de rol van leidinggevende 
als het gaat om het stimuleren van ontwikkeling. Zoals de volgende respondent, die 
aan de hand van een metafoor, namelijk de onvoorwaardelijkheid van een moeder 
ten aanzien van de ontwikkeling van haar kinderen, de houding aangeeft die een 
leidinggevende zou moeten hebben als het gaat om de ontwikkeling van medewerkers: 

“Zoals een moeder voor de kinderen vecht en er altijd is en de kinderen altijd in 
de gelegenheid stelt om ze te laten leren…vanaf het moment dat kinderen op de 
wereld komen is ze maar met één ding bezig; de kinderen zo ontwikkelen dat je ze 
los kunt koppelen, dat ze op eigen benen kunnen staan en dat zou ook de scope en 
visie van iedere leidinggevende moeten zijn.” (Tact, 17) 

Een leidinggevende zou zich in moeten willen zetten voor de ontwikkeling van anderen, 
zelfs als dat betekent dat medewerkers beter kunnen worden dan de leidinggevende: 

“Die onbevangenheid en onvoorwaardelijkheid moet je wel aandurven, want het 
betekent iets over je eigen positie.” (Tact, 17) 

“Leidinggevenden moeten bereid zijn om anderen te leren van fouten die hij zelf al 
heeft gemaakt.” (Strat, 3) 

Er lijkt bij de respondenten ook een aanname aanwezig dat de wil tot ontwikkelen 
een natuurlijke vanzelfsprekendheid zou zijn die iedereen wel op een domein (dat 
hoeft niet per se werk te zijn) zou hebben. De vraag is of dat ook zo is en impliciet 
verwachten leidinggevenden daarmee wel een bepaalde mate van ontwikkelbereidheid 
bij medewerkers: 

“Vanuit de zingeving en beleving vind ik dat je er het meeste uit moet halen, dat doe 
je door jezelf te verbreden en te kijken wat er nog meer is, het is een verruiming van 
je mogelijkheden. Iets in mij zegt dat ik dat moet stimuleren.” (Oper, 9) 
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“Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die zich niet verder willen ontwikkelen, 
dat kan wel maar dan is er iets wat dat blokkeert ofzo.” (Tact, 3)

Wanneer het gaat over de ontwikkeling van medewerkers dan zien de respondenten 
zichzelf voornamelijk in de rol van begeleider of coach. Dat begeleiden en coachen 
richt zich eerst op de vaardigheden van de medewerker zodat deze in staat is het werk 
goed te doen en daarna verschuift de begeleiding meer richting het ontwikkelen van 
competenties. Begeleiding uit zich dan bijvoorbeeld in het samen met de medewerker 
reflecteren op het effect van diens (leiderschaps)gedrag. 

Ontwikkeling van medewerkers vereist maatwerk, want iedereen heeft andere behoeften 
in zijn of haar ontwikkeling. Wat opvalt in de verhalen van de respondenten is dat zij niet 
alleen wijzen op het belang van functionele professionele ontwikkeling, maar juist ook 
op persoonlijke ontwikkeling.

“Verschillende ondercommandanten hebben verschillende behoeften en ze moeten 
niet alleen in staat zijn om een eenheid te leiden, maar ook als persoon en professional 
groeien.” (Strat, 2) 

Wanneer je voorstaat dat mensen zich als persoon en professional ontwikkelen dan 
vereist dat ook dat zij bewust worden aangesproken en aangestuurd op verschillende 
indicatoren, ook op meer diepgaande indicatoren welke nauwelijks of lastiger meetbaar 
zijn vanuit bedrijfsvoeringsperspectief. Ook hier zien we dat leidinggevenden zingeving 
als thema van aandacht inbedden, namelijk door prikkelende vragen te stellen over 
niet voor de hand liggende onderwerpen of onderwerpen die minder snel tot concrete 
antwoorden leiden en eerst reflectie nodig hebben voordat er antwoord kan worden 
gegeven: 

“Wanneer je leidinggeeft om cijfers te halen en je niet meer de menselijke maat 
hanteert dan kan het heel erg de verkeerde kant op gaan. Oppervlakkig bekeken 
is het dan een goede leidinggevende want de cijfers gaan wel om hoog, maar als 
je alles op die platte indicatoren beoordeelt dan blijft het daarbij en is het een hele 
veilige wereld. Het is van belang hen uit te dagen op andere zaken, ik vind dat 
leidinggevende te gemakkelijk worden beoordeeld.” (Strat, 2)

Coaching en begeleiding uit zich ook in het prikkelen van de medewerker om na te 
denken over diens toekomst: 

“Denk ook eens een paar jaar verder, weet wat je vindt, wat lijkt je leuk om te doen 
binnen de organisatie? Heb een plan.” (Oper, 7)
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Leidinggevenden proberen hun medewerkers ruimte te geven om bezig te zijn met 
hun toekomst bijvoorbeeld door hen tijdelijk bij andere eenheden te laten werken, 
of langzaamaan verantwoordelijkheden te geven welke bij een andere of hogere 
functierang behoren. Daarmee helpen ze medewerkers aan een beeld waar ze naartoe 
kunnen groeien en wat daar in hun ontwikkeling dan nog voor nodig is. De rol van 
begeleider en coach in de ontwikkeling van medewerkers is niet altijd even gemakkelijk, 
want het betekent vooral op je handen zitten en niets doen of soms mensen prikkelen 
om uit hun comfortzone te stappen en eens iets anders te laten proberen:

“Wel moet ik ervoor waken, want ik heb weleens de neiging om taken over te nemen 
en iets te regelen, maar dat wil niet zeggen dat iemand echt geholpen is.” (Oper, 9) 

“Als je iemand alleen maar dingen geeft in zijn eigen comfortzone dan ontwikkelt hij 
zich ook niet.” (Tact, 19) 

Begeleiden en coachen van medewerkers lijkt te vallen of staan met het stellen van 
de juiste zinvragen (respondenten benoemen deze vragen alleen niet uit zichzelf als 
zinvragen) zodat medewerkers zelf tot eigen inzichten kunnen komen:

“Daar hoef ik geen antwoord op te geven, want dat is iets wat hij zelf moet gaan 
ontdekken, het is meer aan mij om de juiste vragen te stellen, zodat hij zelf tot een 
antwoord komt.” (Tact, 20) 

Maar oog hebben voor de ontwikkeling van medewerkers en je daar bewust voor inzetten 
is niet alleen een verantwoordelijkheid van de leidinggevende. De respondenten be-
noemen ook duidelijk de eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de 
medewerker zelf als het om zijn of haar ontwikkeling en zelfreflectie gaat: 

“Het is hun ontwikkeling, hun loopbaan, hun carrière. Wanneer ik moet gaan bedenken 
wat ze moeten doen, dat doe ik niet…ik stuur op eigen verantwoordelijkheid, ik 
stimuleer mensen om daar zelf over na te denken.” (Oper, 12) 

“Het is een levensvisie en ook enorme zingeving; het is jullie ‘winkel’ dus organiseer 
het ook en voel die betrokkenheid, leiderschap, zingeving en eigenaarschap. Dat is 
hoe ik het zie.” (Tact, 16)

Respondenten benoemen dat het geven van vrijheid, eigen (regel)ruimte, eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid aan medewerkers bijdraagt aan de ervaring van zingeving en 
aan hun ontwikkeling: 
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“Door het geven van vrijheid groeien mensen in hun verantwoordelijkheid en 
zelfvertrouwen, dan worden ze niet beperkt in hun creativiteit en initiatief en kunnen 
ze zichzelf ontplooien.” (Tact, 19) 

“Als commandant kun je werkprocessen zoveel lucht en adem geven dat vensters 
worden geopend [de respondent verwijst hier naar andere inzichten en perspectieven 
op het werk] en je mensen bewust kan maken van wat er kan.” (Tact, 18) 

Wanneer het lukt om ontwikkeling van medewerkers te bewerkstelligen, daar volwaardige 
en zelfstandige persoonlijkheden van te maken, dan is dat niet alleen zingevend 
voor de medewerker, maar ook voor de leidinggevende, zo benoemen verschillende 
respondenten, bijvoorbeeld: 

“Het geeft de leidinggevende zingeving als je het terugkrijgt, als je iemand in positie 
zet en je ziet iemand groeien.” (Oper, 15)

Begeleiden en coachen lijkt gemakkelijk, maar is het niet, met name omdat het om 
meer en vaak andere ontwikkeling gaat dan wat op te vangen is met een opleiding, 
training of cursus. Begeleiden is bovendien juist daar van belang wanneer ontwikkeling 
minder makkelijk verloopt en dat is altijd lastiger; “want een wereldkampioen coachen 
kan iedereen” (Strat, 3). 

Opvallend in de verhalen van de respondenten is dat het coachen en begeleiden van 
ontwikkeling vooral in en tijdens het werk zelf gebeurd, waardoor het een continu proces 
is. Maar naast dat ontwikkeling vooral in en tijdens het werk zelf plaatsvindt, zijn er wel 
functionele structuren of methoden in de organisatie te benoemen die aandacht voor 
ontwikkeling en zingeving ondersteunen of misschien beter gezegd: ruimte voor een 
goed gesprek faciliteren. Als voorbeelden worden dan benoemd de HRM cyclus, het 
houden van een P-schouw, POWER gesprekken, intervisie of beleid rondom het werken 
aan persoonlijke ontwikkelingsplannen. 
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Observatie: De HRM cyclus als ruggengraat voor het voeren van betekenisvolle gesprekken
Iedere organisatie kent wel een cyclus van structurele gesprekken tussen de leidinggevende en 
de medewerker, te denken aan functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Deze 
gesprekken doen zich voor in een vast ritme gedurende de functievervulling en vormen een 
formele basis waarop de leidinggevende in samenspraak met de medewerker diens functioneren 
vaststelt (in kennis, vaardigheden en competenties) en groei- en ontwikkelmogelijkheden worden 
besproken. Vaak worden deze gesprekken gezien als iets dat formeel ‘moet’ en het voeren van 
deze gesprekken op zich is al een hele kluif voor organisaties om structureel vol te houden. 
Het dan ook nog kwalitatief goede gesprekken laten zijn, is dan een kunst. Toch kunnen dit 
soort vaste gesprekken in een HRM cyclus in een organisatie worden beschouwd als momenten 
waarop leidinggevende en medewerker in gesprek kunnen over zaken die ertoe doen voor 
de medewerker, waarin bewust aandacht en ruimte kan worden gegeven aan aspecten van 
zingeving.

In hoofdstuk 5 heb ik laten zien dat het als individu ervaren een bijdrage te kunnen leveren 
als mens en professional aan een groter geheel, een belangrijk aspect is van zingeving in 
werk en organisatie. Het is dit zingevingsaspect dat in een brochure over het voeren van 
functioneringsgesprekken binnen een onderdeel van de Koninklijke Marechaussee nadrukkelijk  
in de aandacht staat.
Zo heeft de brochure een passende zinvraag als titel: Wie wil ik zijn? 51

In deze brochure wordt het functioneringsgesprek beschouwd als belangrijk instrument voor 
een structurele dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Een dialoog waarin een 
aantal aspecten centraal staat. Zoals het bespreekbaar maken van het functioneren van de 
medewerker, van de relatie tussen medewerker en leidinggevende en ook het formuleren van 
toekomstgerichte ambities in de ontwikkeling van de medewerker. De brochure is bedoeld voor 
leidinggevenden en medewerkers om meer focus aan te brengen in functioneringsgesprekken 
en neemt daarbij de vraag Wie wil je zijn? als uitgangspunt: “Het gaat bij deze vraag niet alleen 
om wie je als functionaris wilt zijn, maar vooral ook om wie je wilt zijn voor je werk, voor je team 
en voor je omgeving. Kortom wie wil je zijn als compleet mens?”

De brochure geeft handvatten waarmee een bepaalde mate van diepgang in een functionerings-
gesprek kan worden bereikt. Daarbij staat wederom een aantal zinvragen centraal: Wat heb je 
bijgedragen in je werk? Aan het team? En aan je eigen ontwikkeling? Waar ligt je talent? Het 
zijn deze zinvragen die ertoe bijdragen dat leidinggevenden in de gesprekken niet uitsluitend 
de focus leggen op het bespreken van behaalde organisatieresultaten, maar ook motivatie 
en diepere drijfveren van medewerkers onderwerp van gesprek laten zijn. Door het stellen 

51 Brochure Wie wil ik zijn? Tips, tools en het belang van een goed functioneringsgesprek. Een uitgave van 
het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee, 2014.
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Oog voor het waarom
Leidinggevenden omschrijven het hebben en uitdragen van een visie of een koers als 
een belangrijk aspect van leidinggeven, zo heb ik laten zien. Ook hier geldt dat wanneer 
de vraag aan de orde komt hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving, er een 
verdieping plaatsvindt. Het hebben van een visie en koers wordt, vanuit aandacht voor 
zingeving, het hebben van ‘oog voor het waarom’. Door aandacht voor ‘het waarom’ 
geven respondenten aan dat er meer beleving in het werk tot stand komt (en dus meer 
zingeving); het bewustzijn over en het inzicht in het werk wordt dan anders. 

Het waarom is vanuit verschillende perspectieven en organisatieniveaus van belang. 
Zo geven respondenten aan dat het waarom ten eerste van belang is op het 
operationele niveau. Dat past bij de eerder benoemde methode van opdrachtgerichte 
commandovoering. Leidinggevenden geven aan bewustzijn te creëren bij medewerkers 
door zoveel mogelijk informatie te delen en scenario’s te doorlopen, waardoor de 
beleving in het werk toeneemt. Wanneer je een opdracht wegzet als leidinggevende 
is het van belang om informatie mee te geven: waarom gaan we iets doen? Wat is het 
beoogde doel en effect? In militaire termen wordt dit uitgedrukt als de commanders 
intent (het oogmerk van de commandant). Daardoor is het mogelijk om even uit de 
‘waan van de dag’ te komen en even bewust stil te staan bij wat je doet en waarom je 
dat doet. Dat lijkt makkelijk, maar is in de praktijk moeilijker dan het op het eerste oog 
lijkt te zijn. Dat wordt ook veroorzaakt door het feit dat verschillende type medewerkers 
vragen om een ander abstractie- of concreetheidsniveau in het waarom: 

“Het waarom is voor iedereen belangrijk, ook de wachtmeester wil uiteindelijk 
het waarom weten alleen op een ander abstractieniveau, die hoeft zich niet druk 
te maken over allerlei strategische doelstellingen maar die moet uiteindelijk wel 
uitgelegd krijgen waarom hij of zij uiteindelijk in de balie zit.” (Tact, 16)

van zinvragen ontstaat er in het gesprek ruimte om het ook te kunnen hebben over ervaren 
bijdragen, over talenten, over groei en ontwikkeling in brede zin en over de persoonlijke situatie 
van de medewerker (in de thuissfeer bijvoorbeeld). Het zijn bovendien deze vragen waarmee 
leidinggevenden hun medewerkers kunnen inspireren om voor zichzelf aan de slag te gaan met 
zinvragen. In deze onderzoekscasus is dit een heel praktisch voorbeeld uit de organisatie, waarin 
de HRM cyclus wordt aangegrepen als ware het een ruggengraat, om zingeving in de organisatie 
aan de orde te stellen: door zinvragen een centrale plek te geven in structurele gesprekken 
tussen leidinggevende en medewerker.
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Leidinggevenden geven op verschillende manieren vorm aan aandacht voor ‘het 
waarom.’ Zo organiseert de ene leidinggevende bijeenkomsten met ketenpartners 
uit het veiligheidsdomein, zodat medewerkers kunnen zien waar hun inzet aan heeft 
bijgedragen; wat bijdraagt aan meer bewustzijn in het werk (dit draagt eveneens bij aan 
de zichtbaarheid van prestaties). En andere leidinggevenden vertellen ervoor te zorgen 
dat er betrokkenheid ontstaat tussen de afdeling Intelligence en de medewerkers in de 
operatie. Daardoor wordt er meer informatie en interpretatie gedeeld waardoor er meer 
betekenis kan worden gegeven aan een opdracht, wat bijdraagt aan het ervaren van 
zingeving, want: 

“Als je zonder voldoende achtergrondinformatie een opdracht krijgt en slecht 
geïnformeerd aan het werk gaat en de opdracht onvoldoende is onderbouwd…dan 
zullen ze daar nooit zingeving uit halen.” (Oper, 23)

Aandacht voor het waarom kan ook bijdragen aan anders kijken naar het werk, 
waardoor vernieuwing en creativiteit in de uitvoering van werk kan worden geprikkeld 
of gestimuleerd: 

“Medewerkers prikkelen en wijzen op waarom doe je het werk zo? Waarom zou je 
het niet op een andere manier doen?” (Oper, 16) 

Maar aandacht voor ‘het waarom’ draagt niet alleen bij aan zingeving vanuit het 
operationeel perspectief. Ook op een wat hoger abstractieniveau is aandacht voor 
het waarom van belang. Vanuit een hoger abstractieperspectief is het van belang om 
bewust bezig te zijn met waar de organisatie voor staat, waar de organisatie mee bezig 
is, naartoe werkt en wat zij wil bereiken en om dat in beelden en met “storytelling” (Strat, 
3) zo concreet mogelijk over te brengen naar verschillende type medewerkers. Het gaat 
hier om het omgaan met en vormgeven aan zinvragen ten aanzien van het wenkend 
perspectief. Het is hier waar ook in organisaties de narratieve grondvorm van zingeving 
zichtbaar wordt, zo zien we terug in de volgende uitspraken van respondenten: 

“Ik denk dat een hele belangrijke bijdrage is van leidinggeven een visie is van waar 
gaan we naartoe en mensen daar ook aanknopingspunten voor hun bijdrage aan dat 
geheel te geven.” (Strat, 2) 

“Wanneer je als leidinggevende het verhaal kunt overbrengen, dan kun je een stukje 
zingeving overbrengen: als leidinggevende moet je een connectie maken tussen wat 
er gebeurt in je omgeving en een connectie maken met wat je verantwoordelijkheid 
als organisatie daarin is.” (Strat, 7) 
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Dat betekent niet dat verhalen statisch zijn, verhalen zijn juist dynamisch en behoeven 
telkens bijstelling, aanvulling en duiding:

“De betekenis kan vooraf worden gegeven of er kan juist met elkaar worden gezocht 
naar de betekenis en dan daar richting en duiding aan geven.” (Strat, 4) 

Aandacht voor het waarom vraagt ook een verantwoordelijkheid van een leidinggevende 
in de zin dat deze aanspreekbaar moet zijn en uitleg verschuldigd is aan medewerkers; 
een verhaal is niet zomaar een verhaal, een opdracht is niet zomaar een opdracht. Het 
is aan leidinggevenden om daar uitleg en duiding aan te geven zodat verschillende 
type medewerkers er iets aan hebben en er iets mee kunnen, zo benoemt de volgende 
respondent: 

“Afspreken betekent ook aanspreken…alles mag op mijn bordje gegooid worden 
om beantwoord te laten worden…dat hoort er ook bij, het is zo makkelijk om weg 
te duiken voor je verantwoordelijkheid…ik ben meer uitleg verschuldigd aan mijn 
medewerkers…het is niet meer van deze tijd om te zeggen opdracht is opdracht…
ik zie mezelf als faciliterend om daarin te bemiddelen tussen verschillende niveaus.”  
(Tact, 16) 

Ook dit is een aspect van bijdragen aan zingeving welke in woorden heel makkelijk lijkt, 
maar in de praktijk allerminst makkelijk is. Het is van belang om leidinggevenden daar in 
te helpen en te faciliteren om die verantwoordelijkheid op te kunnen pakken.
 
Bij het analyseren van de empirische bevindingen valt op dat leidinggevenden op 
operationeel niveau aangeven dat zij voornamelijk bijdragen aan zingeving van 
medewerkers door bezig te zijn met de ontwikkeling van medewerkers en het aangaan van 
verbinding. Ook hier zien we dus dat hoe dichter je als leidinggevende bij de werkvloer 
staat, hoe meer aandacht uitgaat naar het concretiseren van ontwikkeling van anderen 
en naar het tot stand brengen van een goede verbinding tussen leidinggevende en 
medewerker, waardoor er ruimte is om de groei van medewerkers te kunnen bespreken. 
Tactisch leidinggevenden geven daarentegen in de interviews aan zingeving in het 
leidinggeven vorm te geven door het aanspreken van drijfveren van hun medewerkers. 
Dat is niet vreemd, tactisch leidinggevenden staan meer van de werkvloer af, waardoor 
zij niet meer in verbinding kunnen staan met alle medewerkers. We zien hier dat tactisch 
leidinggevenden door middel van het aanspreken van drijfveren van hun teamleiders 
(operationeel leidinggevenden), deze teamleiders in positie brengen zodat zij in staat 
zijn of worden gesteld met de juiste attitude leiding te geven aan de medewerkers op 
de operationele werkvloer.
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Samengevat
In deze paragraaf heb ik een tweetal onderwerpen beschreven. Zo heb ik beschreven 
hoe leidinggevenden in deze onderzoekscasus denken over leiderschap en leiding-
geven en hoe zij daar, naar eigen zeggen, uiting aan geven in de praktijk. Op basis van 
de bevindingen in de interviews kan gesteld worden dat leidinggevenden een viertal 
aspecten in het leidinggeven centraal stellen: het hebben en uitdragen van een 
visie, het hebben van aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, het tot stand 
brengen van een goed werkklimaat en het belang van een benaderbare houding of 
attitude. In het tweede deel van deze paragraaf heb ik beschreven hoe leidinggevenden 
zingeving als thema inbedden in het leidinggeven en of dat het leidinggeven dan wel 
of niet anders maakt. Een opvallende constatering die ik op basis van de bevindingen 
in deze onderzoekscasus kan doen is dat respondenten niet zozeer anders naar (hun 
eigen) leiderschap kijken, wanneer we reflecteren op hoe zij vorm geven aan (aspecten 
van) zingeving, als wel dat zich een verdiepende kijk op leiderschap ontstaat als er 
meer (bewust) wordt nagedacht over wat leiderschap kan betekenen voor zingeving. 
Zo wordt het hebben van een visie, vanuit het perspectief van bijdragen aan zingeving, 
verdiept naar het hebben van oog voor het waarom, waardoor leidinggevenden meer 
oog hebben voor het creëren van beleving in het werk, het inzicht in werk proberen te 
vergroten en het verhaal over de organisatie en de betekenis van het werk meer proberen 
over te brengen. Staan en oog hebben voor de ontwikkeling van medewerkers in de meer 
functionele zin wordt, vanuit het perspectief van bijdragen aan zingeving, verdiept met 
het aanspreken van drijfveren van medewerkers. Het type vragen, dat leidinggevenden 
dan aan de orde stellen bij hun medewerkers, kunnen worden gekenmerkt als ‘zinvragen’, 
welke zelfreflectie van leidingontvangenden stimuleert. We zien hier dat oog voor 
ontwikkeling van medewerkers in de meer functionele zin (waaronder het aanspreken 
van kennis en kunde, begeleiding geven bij het taakvolwassen worden en oog hebben 
voor kwaliteiten en ontwikkelpunten) door leidinggevenden wordt verdiept door bij 
zichzelf na te gaan hoe zij zich ten dienste (kunnen) stellen voor de groei van anderen.  
Ik heb in deze paragraaf laten zien dat het aangaan van verbinding door leidinggevenden 
in deze onderzoekscasus wordt omschreven als cruciale factor om te kunnen bijdragen 
aan zingeving voor medewerkers. Het aangaan van die verbinding vraagt zowel open- 
heid als kwetsbaarheid van degene aan wie leiding wordt gegeven als ook van de 
leidinggevende zelf. Leidinggevenden zijn zich ervan bewust dat hun attitude en 
houding jegens de mensen waar zij leiding aan geven, een bepalende factor is in het 
leidinggeven. Dienstbaarheid, een vriendschappelijke houding, sociaal leiderschap 
en er zijn voor anderen, zijn woorden die respondenten daarbij gebruiken. Vanuit het 
perspectief bijdragen aan zingeving voegen respondenten daaraan toe na te denken 
over de vragen ‘waartoe ben ik leidinggevende?’, ‘wie wil ik zijn als leidinggevende?’ en 
‘hoe kan ik inspirerend zijn en een verschil maken voor anderen?’ of ‘wat zijn mijn intenties 
bij wat ik doe?’. Er doet zich dus verdieping voor in het denken over leidinggeven en 
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de eigen leiderschapsrol. Leidinggevenden geven aan zich bezig te houden met hun 
eigen zinvragen en zelfreflectie teneinde zingevend te kunnen zijn voor anderen. Dat is 
precies wat ik in hoofdstuk 2, het theoretisch kader, liet zien aan de hand van literatuur; 
zingeving komt niet alleen aan de orde als onderwerp van aandacht in de manier van 
leidinggeven door leidinggevenden. Maar lijkt te beginnen bij de leidinggevende 
zelf, daar waar leidinggevenden zichzelf zinvragen gaan stellen en starten met het 
proces van het vinden van antwoorden. In deze paragraaf heb ik laten zien dat de 
empirische bevindingen in deze onderzoekscasus de literatuur ondersteunen. Wil je als 
leidinggevende aandacht kunnen hebben voor het zingevingsproces van anderen, dan 
is het eerst nodig om aandacht te hebben voor je eigen zinvragen en -antwoorden als 
leidinggevende. Dat vergt dus ruimte en aandacht voor zingeving in het proces van 
leiderschapsontwikkeling. Uit de verzamelde data blijkt leiderschapsontwikkeling een 
randvoorwaardelijk proces te zijn om zingeving op een adequate wijze aan de orde te 
kunnen stellen als leidinggevende. Daar ga ik in de volgende paragraaf nader op in, 
maar eerst vat ik in onderstaand schema de belangrijkste bevindingen, zoals in deze 
paragraaf beschreven, nogmaals samen. 

Leidinggeven

Het hebben van een visie

Staan voor de ontwikkeling van 
medewerkers

Zorgdragen voor een goed werkklimaat 
(vrijheid, veiligheid, vertrouwen, 
verbinding)

Oog voor de eigen grondhouding en 
attitude

Leidinggeven vanuit perspectief 
bijdragen aan zingeving

Oog hebben voor ‘het waarom’

Aanspreken van drijfveren van 
medewerkers

Ontwikkeling stimuleren; jezelf inzetten 
voor de groei van anderen

Het aangaan van verbinding: 
wederzijdse openheid en kwetsbaarheid

Zelfreflectie bij de leidinggevende: 
wie wil ik zijn? Waartoe ben ik er? 
Wat zijn mijn intenties? Hoe ben ik 
inspirerend en maak ik een verschil? 
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6.3 Leiderschapsontwikkeling: een randvoorwaardelijk proces 
Om als leidinggevende te kunnen bijdragen aan zingeving in de organisatie, zoals ik 
in voorgaande paragraaf beschreef, komt leiderschapsontwikkeling in de empirische 
bevindingen naar voren als randvoorwaardelijk proces. In de interviews is met de 
respondenten gesproken op welke manier zij zelf bezig zijn met zingeving en wat 
dat wel of niet te maken heeft met het leidinggeven aan anderen. Het bespreken 
van deze onderwerpen leverde veel informatie op over de persoonlijke en ook 
de leiderschapsontwikkeling van leidinggevenden. De leidinggevenden in deze 
onderzoekscasus benoemen hun ontwikkeling in leiderschap als ‘bezig zijn met zin-
geving voor zichzelf’. Tegelijkertijd zien zij hun eigen ontwikkeling – waarin meerdere 
zinvragen centraal staan – ook als factor om als leidinggevende bij te kunnen dragen 
aan zingeving voor anderen. Een belangrijke conclusie op basis van de bevindingen 
is dat in leiderschapsontwikkeling, leiderschap en zingeving dicht bij elkaar komen, of 
sterker met elkaar verweven zijn. Het is een ontwikkeling welke nooit af is, maar eerder 
dynamisch en altijd in beweging is en daarom ook altijd aandacht en ruimte behoeft. 
Deze ontwikkeling wordt met name gevormd door levens- en praktijkervaring; cursussen 
en trainingen zijn ondersteunend, maar in de interviews komt naar voren dat ontwikkeling 
met name plaatsvindt in de leiderschapspraktijk zelf. Persoonlijke vorming en ont-
wikkeling als mens hangen nauw samen, of zijn misschien niet eens te onderscheiden 
van de ontwikkeling als leidinggevende. Maar leiderschapsontwikkeling vindt niet alleen 
plaats in de individuele leidinggevenden. Ook de ontwikkeling van leiderschap in de 
organisatie, waardoor leidinggevenden worden geïnspireerd en uitgedaagd om met 
leiderschapsontwikkeling aan de slag te gaan, komt in de bevindingen naar voren als 
een belangrijke factor voor het creëren van aandacht voor zingeving in de organisatie.
In deze paragraaf beschrijf ik deze bevindingen nader. Zo zal ik in deze paragraaf laten 
zien dat ontwikkeling van individuele leidinggevenden en ontwikkeling van leiderschap 
in de organisatie elkaar wederzijds beïnvloeden en in beweging houden en daarom niet 
los staan van elkaar. 

Ik start in deze paragraaf met het beschrijven van de dilemma’s en spanningsvelden 
die door respondenten gekoppeld worden aan hun eigen zingevingsproces. Deze 
dilemma’s en spanningsvelden doen zich voor in het proces van leiderschapsontwikkeling 
en zijn een illustratie van hobbels en uitdagingen waar leidinggevenden zich in de 
leiderschapspraktijk, als functionaris en als mens, mee geconfronteerd zien. Het zijn 
deze uitdagingen die de vorming van leiderschap beïnvloeden. Het leidinggeven aan 
anderen start met persoonlijk leiderschap. Hoe meer zingeving een plek heeft in het 
leidinggeven van een leidinggevende aan zichzelf, hoe beter een leidinggevende in 
staat is om zingeving een plaats te geven in zijn of haar leiderschap.
Leiderschapsontwikkeling gaat niet vanzelf geven de respondenten in dit onderzoek 
aan. Het ruimte bieden aan zinvragen is ondersteunend aan deze ontwikkeling. Zo 
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geven respondenten aan dat  ruimte om authenticiteit in het leidinggeven te ont-
wikkelen, ruimte voor reflectie en ook ruimte voor leren en inspiratie aspecten zijn 
welke het zingevingsproces van leidinggevenden zelf – en daardoor het proces van 
leiderschapsontwikkeling –  voeden. Ook dat zal ik in deze paragraaf nader uiteen zetten.

Aansluitend beschrijf ik welke invloed aandacht voor leiderschap vanuit de organisatie 
heeft op leiderschapsontwikkeling en op welke manier het thema zingeving daarin 
verankerd kan worden. Ik zal laten zien dat inspiratie en richting geven tot leider-
schapsstijlen, welke ruimte bieden voor zinvragen, wellicht beter uitpakt voor het aan de 
orde stellen van het thema zingeving in de organisatie, dan er directief op te sturen. Het 
is belangrijk om aan leidinggevenden ruimte te laten voor de invulling van hun eigen 
leiderschapsstijl. Tegelijkertijd is het borgen van inspiratie, waardoor er blijvend een 
appel wordt gedaan op aandacht voor leiderschap en zingeving, van belang. Ik zal ook 
een schets geven van waar aandacht voor leiderschap en zingeving in de organisatie 
volgens respondenten toe leidt en heeft geleid.

Groeien in leiderschap
Respondenten benoemen in de interviews dat het ontwikkelen van leiderschap niet 
gemakkelijk is en gepaard gaat met dillema’s en uitdagingen waar zij zich –  als functionaris 
maar ook als mens – mee geconfronteerd zien in de leiderschapspraktijk. Het zijn deze 
dilemma’s en spanningsvelden, die door respondenten gekoppeld worden aan hun eigen 
zingevingsproces; ‘het doet iets met hen als mens en geeft richting aan hun vorming 
als leidinggevende’. Respondenten benoemen dat leiderschapsontwikkeling zich meer 
voltrekt in de praktijk op basis van ervaringen dan op basis van cognitieve kennis. Leren 
en groeien in leiderschap gaat volgens de respondenten met “vallen en opstaan” (Tact, 
10), door “schade en schande” (Tact, 11) en heeft te maken heeft met zelf “volwassen 
worden” (Oper, 2). Deze groei vindt stapsgewijs plaats “spelenderwijs in functies” (Tact, 
23) waardoor leiderschap zich van “klein naar groot en iets groter en daarin veel ervaring 
op doen” (Tact, 10) kan ontwikkelen. Het is deze groei waarin respondenten een aantal 
thema’s schetsen welke hen heeft gevormd in het leidinggeven. Zo komt in de interviews 
prominent naar voren dat leidinggevenden in de praktijk ervaren dat leidinggeven geen 
cognitieve bezigheid is – zoals vaak in opleiding aangeleerd – maar in de realiteit gaat 
over het hebben van verantwoordelijkheid voor mensen, met alles wat daarbij hoort. 
Voor vele respondenten is deze confrontatie bepalend geweest in de vorming van hun 
leiderschap. 

“Met mensen aan de slag gaan, haal je niet uit een boek. Er zitten wel wat aangeleerde 
vaardigheden in de trukendoos, maar in de realiteit is dat toch echt anders…[in de 
realiteit betekent het] aan de slag gaan met mensen…moet je gewoon confrontaties 
aan gaan…en heb je iemand voor je met echte emoties.” (Oper, 7) 
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Een ander spanningsveld, dat in de interviews wordt geuit en van invloed is op het 
vormen van leiderschap, is het leren vinden van balans als leidinggevende. Leiderschap 
wordt door de respondenten ervaren als een continu balanceren tussen het hebben 
van oog en aandacht voor de ander (de medewerker), de organisatie en aandacht voor 
zichzelf; dat is meer een kunst dan een kunde. Ik zal deze twee uitdagingen, die in de 
leiderschapsvorming van leidinggevenden in deze onderzoekscasus zo bepalend lijken, 
nu nader toelichten.

Het gaat over mensen
Een van de thema’s, waarvan respondenten in de interviews aangeven over geleerd te 
hebben in hun loopbaan is het belang van het hebben van aandacht en oog voor mensen 
in de organisatie. De confrontatie dat het gaat om mensen, daar verantwoordelijkheid 
voor te dragen, met alles wat daarbij hoort, is voor respondenten bepalend geweest 
voor hoe zij hun leiderschap vormgeven.

“Wat ik geleerd heb, is het belang inzien van de menselijke kant en het belang van 
menselijk contact.” (Oper, 19) 

“…Dat heeft te maken met levenservaring en groei en leiderschap…na de opleiding 
word je geconfronteerd met het werken met mensen en dan kom je erachter wat het 
managerial abstracte beeld van leiderschap. Wat leiderschap betekent als het over 
echte mensen gaat, dat is natuurlijk wel een verschil. In de praktijk leer je pas hoe 
mensen kunnen reageren op situaties en ervaar je pas het belang van in verbinding 
zijn met mensen, terwijl in de opleiding meer aandacht is voor de techniek van de 
organisatiekunde.” (Strat, 2)

Respondenten geven aan in het begin van hun loopbaan als leidinggevende meer bezig 
geweest te zijn met het bereiken van doelen en het halen van opdrachten dan dat ze 
de mens centraal stelden. Het belang van oog voor en interesse in de mens (achter de 
functionaris) kwam pas later: 

“Vroeger was ik misschien veel te zakelijk en resultaatgericht en ik merk naarmate je 
ook interesse toont in de mens…luisteren is één van de moeilijkste elementen van 
dienend leiderschap…maar daarmee bind je mensen wel aan je. Nu voel ik mezelf 
erg verbonden ook met mensen die heel dichtbij me werken.” (Tact, 4) 

Anderen werd het belang van oog voor mensen juist al vroeg in de loopbaan duidelijk, 
bijvoorbeeld door uitzendingen die als snelkookpan fungeerde ten aanzien van het 
belang van aandacht voor mensen: 
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“Een uitzending kort na mijn opleiding heeft mij heel erg geholpen, je komt dan in 
aanraking met leven en dood thema’s, dan komt heel erg naar voren hoe belangrijk 
mensen in je team zijn…” (Strat, 2) 

“…Daar [tijdens uitzending] werk je onder andere omstandigheden met elkaar, je 
zit op elkaars lip en dan kom je meer met elkaars persoonlijke omstandigheden in 
aanraking, je komt meer in extremen te zitten.” (Oper, 18) 

Het ontwikkelen van empathie benoemen respondenten daarin als een belangrijke 
component. Naast dat het toepassen van leiderschap in een context met ‘echte 
mensen’ confronterend is, bewerkstelligt die confrontatie ook verandering bij degene 
die leidinggeeft, zoals de volgende respondent mooi verwoordt. Leidinggeven draagt 
bij aan het volwassen worden van de leidinggevende: 

“Ik heb wel moeten leren dat ik op de mens wat zachter moet zijn, dat heeft in het 
begin gebotst, maar nu na anderhalf jaar ben ik een heel ander mens dan toen 
ik begon…ik ben [door de functie van leidinggevende] gedwongen om in levens 
van anderen te kijken, hoe het met ze gaat. Ik ben als persoon veel volwassener 
geworden en ik ben ook veel meer naar mijn eigen leven gaan kijken.” (Oper, 12) 

De confrontatie dat leidinggeven in de praktijk toch echt gaat over mensen maakt 
leidinggevenden ook meer verantwoordelijkheidsbewust. Zo geeft een respondent aan 
zich door het leidinggeven bewust te zijn geworden van de verantwoordelijkheid die je 
als leidinggevende draagt voor andere mensen:

“Vervolgens ga je de praktijk in en daar word je genuanceerder van, dan zie je dat 
je een verantwoordelijke taak hebt en vooral als mensen wat met zich meebrengen 
en ik kan daar iets in betekenen, dat verandert je als mens. Je wordt er meer 
verantwoordelijkheidsbewust van, het is geen acht tot vijf baan meer. Het was een 
eyeopener dat je mensen op werk ook in hun thuissituatie kunt beïnvloeden, dan ga 
je echt anders in het leven staan…” (Tact, 24) 

Het is de confrontatie met ‘echte mensen’ in de leiderschapspraktijk die een aantal 
zinvragen bij leidinggevenden doet opkomen, zoals: wie ben ik als leidinggevende? 
Wie ben ik, of wil ik zijn, als leidinggevenden voor mijn mensen? Wat is mijn verant-
woordelijkheid ten opzichte van anderen? Wat kan ik betekenen voor anderen? In 
deze onderzoekscasus lijkt deze confrontatie zo essentieel aan de orde te zijn in de 
leiderschapspraktijk dat het van grote invloed is op de vorming van leiderschap. In deze 
casus lijkt daar de basis te liggen voor de meer mensgerichte leiderschapsstijl binnen 
deze organisatie, zoals ik die hiervoor al beschreef. 
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Balans leren vinden 
Een ander spanningsveld, dat in de interviews wordt geuit en van invloed is op het 
vormen van leiderschap, is het leren vinden van balans als leidinggevende. Leiderschap 
wordt door de respondenten ervaren als een continu balanceren tussen het hebben 
van oog en aandacht voor de ander (de medewerker), de organisatie en aandacht voor 
zichzelf. We zien in deze onderzoekscasus dat aandacht voor mensen in de organisatie 
een centrale plaats inneemt. In de paragraaf hiervoor liet ik al zien dat het aangaan 
van verbinding met medewerkers voor leidinggevenden in deze onderzoekscasus een 
belangrijke manier is om aandacht voor zingeving vorm te geven. Tegelijkertijd doet zich 
daar ook een spanningsveld voor, want verbinding aangaan kost veel energie en tijd, en 
heeft als risico dat je als leidinggevende uit balans raakt. Disbalans is niet gunstig voor 
het ervaren van zingeving als leidinggevende. Meerdere respondenten in deze casus 
geven aan daar dan ook mee te worstelen of geworsteld te hebben in hun leiderschap 
en de vorming daarvan: 

“Ik heb weleens dagen gehad dat er meer mensen uit mijn energievoorraad geslurpt 

hadden dan dat wenselijk was voor mij. Mensen kunnen me al heel snel enorm raken, 

positief of negatief…veel mensen zijn meer voor mij dan alleen een collega.” (Oper, 1) 

“…Als ik geen zingeving vind, dan ben ik te druk en moet ik signalen afgeven aan 
mijn leidinggevende.” (Tact, 7) 

Zo vertellen de respondenten in de interviews veel bezig te zijn met het vinden van 
balans tussen aandacht geven aan anderen en het begrenzen van die aandacht. 
Leidinggevenden geven aan een modus te moeten vinden tussen tijd nemen voor mensen 
en voor het uitvoeren van het eigen werk om zichzelf niet in hun bewegingsvrijheid te 
beperken. Het werk van de leidinggevende zelf moet naast het geven van aandacht aan 
anderen tenslotte ook worden gedaan. Timemanagement wordt dan een belangrijke 
vaardigheid: 

“…Het was een noodzakelijk kwaad dat ik moest veranderen op een gegeven 
moment. Ik merkte dat ik heel veel dingen strakker en veel bewuster met 
actiepuntenlijst moest wegzetten en bijhouden.” (Tact, 5)

Wanneer het niet lukt om balans te vinden en de druk op de leidinggevende (te) groot 
wordt, dan heeft dat effect op de leidinggevende zelf (minder zingeving ervaren), maar 
ook op het leidinggeven. Zoals een respondent opmerkt, kan het ervaren van druk als 
leidinggevende meer directiviteit in het leidinggeven bewerkstelligen dan dat door de 
leidinggevende zelf gewenst is: 
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“Vanuit de druk en hectiek waar we in zitten merk ik ook dat ik directief leidinggeef, 
coachend en dienend is wat ik nastreef, maar door de druk lukt dat niet en word ik 
zelf cynisch; druk zorgt voor onrust in mezelf.” (Tact, 11)

Balans leren houden heeft ook te maken met de verwachtingen die leidinggevenden van 
zichzelf hebben. Wat kan ik? Wat vind ik dat ik moet doen en wat niet? Hoeveel grip en 
controle heb ik nodig? Durf ik los te laten? Waar liggen mijn grenzen en beperkingen? zijn 
dan zinvragen die opkomen en waarvan de leiderschapspraktijk vraagt om beantwoord 
te worden. Dat betekent ook het leren maken van keuzes: wat ga je als leidinggevende 
loslaten en wat niet? En het heeft ook te maken met reflectie en evaluatie; kun je als 
leidinggevende achterhalen wat je negatieve energie kost en waarom dat zo is en hoe 
je daarmee in balans kunt blijven?

“Je moet weten van jezelf wanneer je wel of niet in staat bent om aandacht te geven 
aan anderen.” (Oper, 20) 

Balans leren vinden wordt door een respondent benoemd als “een stukje zelfbescherming” 
(Tact, 14). Eén van de dingen die kan helpen in het creëren van balans is het beperken 
van de span of control, de hoeveelheid mensen waar een leidinggevende leiding aan 
moet geven beperken tot een behapbaar aantal, dat “draagt bij aan het kunnen geven 
van de juiste hoeveelheid tijd en aandacht aan mensen” (Oper, 12) en verlaagt daarmee 
de druk op leidinggevenden. Een belangrijke vraag op het niveau van de organisatie is 
dan ook: hoe houdt je je leidinggevenden in de organisatie in evenwicht? Welke span of 
control kan een leidinggevende aan? En dat kan per leidinggevend niveau en de mate 
van ervaring die een leidinggevende heeft uiteraard verschillen. 

Maar leidinggeven in een organisatie daagt leidinggevenden nog op een ander vlak uit 
om balans te bewerkstelligen. Het werk vraagt ook van leidinggevenden om een balans 
te maken tussen belangen van de organisatie en belangen van individuele mensen. 
Welke belangen prevaleren wanneer en waar ligt een grens? Waar gaan menselijke 
belangen voor op organisatiebelangen? En omgekeerd? Zijn dan vragen die opduiken. 
Het vinden van een balans tussen deze spanningsvelden van belangen beschrijven 
respondenten als ontwikkeling die ze hebben moeten doormaken in hun leiderschap: 

“Je hebt aan de ene kant de organisatie en aan de andere kant het individu, vooral 
het individuele belang vond ik confronterend. Je hebt wel met een collega, een mens 
te maken die ook een privé situatie heeft. Ik heb geleerd dat je verder moet kijken 
dan het organisatiebelang, je hebt echt een collega tegenover je zitten.” (Oper, 16)
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“Ik kan niet alleen maar nemen van mijn mensen en vervolgens niets geven.” 
(Tact, 23)

Balans zoeken en vinden als leidinggevende heeft ook te maken met leren “kiezen 
om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven” (Tact, 11) en te leren om doelbewuste keuzes 
te maken over hoe je balans kunt inrichten tussen bijvoorbeeld werk en privé. Het 
delegeren van taken en verantwoordelijkheden is daar een gevolg van, maar dat klinkt 
makkelijker dan dat het lijkt. Delegeren betekent voor respondenten vooral de controle 
uit handen geven en loslaten; “wat meer vertrouwen in mensen vraagt en geduld leren 
opbrengen” (Tact, 20). Delegeren betekent ook leren om anderen in positie te brengen:

“Je commandanten in stelling brengen, ervoor zorgen dat zij hun werk goed kunnen 
doen en echt in positie zitten, anders wordt het veel te zwaar.” (Oper, 10) 

Verschillende respondenten geven aan dat zij hebben moeten leren om minder 
perfectionistisch te willen zijn. En ook het idee hebben moeten loslaten dat je als leiding-
gevende alles goed moet doen en moet weten. 

“Ik ben er wel steeds meer vanaf gestapt dat je het voor iedereen goed moet doen, 
steeds meer balans proberen te vinden tussen het zakelijke en persoonlijke.” 
(Tact, 20) 

En er is ook een respondent die aangeeft het idee zichtbaar te moeten zijn als 
leidinggevende door prestaties die je levert te hebben losgelaten en geleerd te hebben 
voldoening te vinden in waardering van ‘onderop’. 

“Ik heb geleerd dat waardering van onderop veel belangrijker is dan de waardering 
van bovenaf: in je eerste jaren ben je op zoek naar waardering van bovenaf, maar pas 
in mijn derde functie heb ik gevonden dat waardering van onderop kwam.” (Oper, 4) 

Maar als leidinggevende leren om in balans te blijven door beter bij jezelf te blijven heeft 
volgens de respondenten ook te maken met het leren vragen om hulp en ondersteuning: 

“Ik heb moeten leren om mezelf kwetsbaar op te stellen, nu heb ik er geen moeite 
meer mee om te vragen om hulp. Vroeger zou ik het zelf uitgezocht hebben.”  
(Oper, 13)

In het dichtbij jezelf leren blijven is de ontwikkeling van zelfvertrouwen in je rol als 
leidinggevende ook een belangrijke factor in het vinden van balans: 
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“Dat je merkt dat je op enig moment dat je ongeacht je positie waar je zit je op een 
aantal dingen kunt vertrouwen, tenminste dat heb ik geleerd.” (Strat, 2)

In een organisatie zoals de Koninklijke Marechaussee, waarin zo frequent van functie 
wordt gewisseld en waar bovendien de omgeving waarin de functie wordt vervuld 
erg veranderlijk is, is het ontwikkelen van dat zelfvertrouwen als leidinggevende een 
belangrijk goed, zo zien we ook bij de volgende respondent:

“Als leidinggevende is het soms eenzaam en moet je kunnen blijven staan ook op 
momenten dat het zwaar is en je aards onzeker bent over je besluiten. Soms is het 
meer varen op onzekerheden dan op zekerheden. Het is heel belangrijk dat je stabiel 
kunt blijven in zekere onzekerheid. Onzekerheid mag wel maar kun je niet altijd laten 
blijken, want dat brengt grote vertwijfeling bij mensen.” (Strat, 3) 

Leren luisteren naar jezelf en je omgeving kan een belangrijk leerpunt zijn in relatie tot 
het creëren en behouden van balans, zo benoemt een leidinggevende: 

“Het heeft te maken met luisteren naar jezelf, naar je omgeving en naar mensen in 
je omgeving, daar open voor te staan en echt te luisteren…wat ik het meeste heb 
geleerd is luisteren.” (Strat, 7)

Persoonlijke ontwikkeling
Leidinggeven in de praktijk is duidelijk anders dan de techniek en de cognitieve kennis 
over leiderschap welke in opleiding en training wordt aangeleerd. Praktijkervaring die 
leidinggevenden uitdaagt om aandacht te hebben voor mensen en alles wat zij met 
zich meebrengen, is evenzo belangrijk, zo blijkt uit de interviews. Leidinggevenden in 
deze onderzoekscasus geven aan pas in de leiderschapspraktijk te hebben geleerd om 
meer oog te hebben voor mensen en zich daar ook verantwoordelijk voor te voelen. 
Die verantwoordelijkheid nemen daagt leidinggevenden uit om balans te leren vinden 
tussen de omgeving (anderen), de organisatie en (in) zichzelf. Dat tezamen doet iets met 
de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden, zo komt naar voren in de interviews. 

Zo geven de leidinggevenden aan dat zij meer benaderbaar zijn geworden en daardoor 
betrouwbaar voor mensen om hun verhaal te delen. Maar ook ontwikkeling van empa-
thie en het leren uiting te geven aan wat je voelt en denkt, zodat dat voor anderen 
duidelijk is, benoemen de respondenten als ontwikkeling die zij zichzelf hebben zien 
maken. Meerdere leidinggevenden geven aan dat hun oordeelsvorming over mensen 
en situaties minder rechtlijnig is geworden dan eerst, als gevolg van het geconfronteerd 
worden met mensen in de leiderschapspraktijk. Respondenten benoemen dit als dat 
‘hun kijk op mensen’ is gegroeid:
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“Ik wil steeds meer zonder waardeoordelen in dat soort gesprekken [met mede-
werkers] zitten, ik was voorheen uitgesprokener…” (Tact, 15)

“…Ik ben milder geworden. Ik was hard voor mezelf en dan ben je dat ook voor 
anderen…het leidinggeven is meegegroeid met je ontwikkeling, de kijk op mensen 
groeit…” (Oper, 21)

Dat betekent ook dat leidinggevenden in de loop van hun carrière het gevoel hebben 

meer in staat te zijn om zich open te kunnen stellen voor diversiteit in hun omgeving: 

“Als ik 20 jaar geleden een team moest bouwen dan zocht ik naar gelijkgestemden 
en nu zoek ik toch wel die diversiteit op…in mijn jongere jaren was ik rechtlijniger in 
de loop der jaren beweeg je toch iets meer mee.” (Strat, 6)

De meest opvallende persoonlijke ontwikkeling die leidinggevenden schetsen is 

het ‘kantelpunt’ dat zij bij zichzelf ervaren. Door de leiderschapspraktijk, zo geven 

respondenten aan, leren leidinggevenden om hun focus te verleggen: van focus op 

zichzelf en het behalen van resultaat en doelen, naar focus op aandacht hebben 

voor anderen. Een tweetal jongere leidinggevenden vertelt in het interview over dat 

kantelpunt dat zij hebben ervaren in hun leiderschapsgroei. Zo omschrijven zij dat zij 

eerst erg bezig waren met hun eigen ontwikkeling en het halen van resultaten om te 

laten zien wat ze kunnen en daardoor minder in staat waren zich te richten op anderen. 

Maar daar op enig moment een kantelpunt bij zichzelf in te ervaren. Op dat kantelpunt 

komt het als leider dienen van anderen in plaats van moeten presteren meer voorop te 

staan: 

“Als je jong leidinggevende wordt ben je eerst heel erg veel met je eigen ontwikkeling 
bezig, dus het herkennen en onderkennen van behoeftes van personeel onder jou 
is dan eigenlijk een vaardigheid die je nog helemaal niet onder de knie hebt…pas 
toen ik voor mezelf mijn eigen ontwikkeling op een rijtje had, van wie wil ik nou zijn 
als leidinggevende, pas toen kon ik behoeftes onderkennen…als je heel erg met 
jezelf bezig bent of met je loopbaan dat zorgt dat ervoor dat je focus niet meer op 
de mensen zit maar alleen op jezelf…ik maakte mij er druk over of en wat het hogere 
niveau van mijn functioneren zou vinden en heb daarin geleerd om het los te laten en 
vanaf dat moment heb ik zoveel minder frustratie…als je niet meer druk bezig bent 
met jezelf maar juist met anderen word je ook veel meer gewaardeerd.” (Oper, 4)

“Wat je ziet is dat je op een bepaalde leeftijd een kantelpunt gaat raken tussen 
halen en brengen. Jonge leidinggevenden van 33, 34, 35 jaar, die op een gegeven 
moment ook in een levensfase komen waarin ze zeggen; ik heb nu heel veel gehad, 
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in combinatie met mijn talent en wat ik geleerd heb, wat kan ik de organisatie nu 
teruggeven…dat is iets wat ik de laatste vier jaar ook gemerkt heb [bij mezelf]. In het 
begin ging het echt koste wat kost om resultaat. En al moest ik zelf zo hard mogelijk 
werken om dat resultaat te halen, dan gingen we dat doen… als je twintig bent wil je 
nog even laten zien wat je kunt, maar dat verandert wel. Dat heeft ook te maken met 
de ontwikkeling van zelfvertrouwen, in het begin was ik erg bezig met resultaat, maar 
ergens ligt een omslagpunt…nu heb ik veel liever dat anderen in positie zijn om dat 
te doen…dan ga je echt energie halen uit wat je anderen ziet doen…dat vind ik nu 
ook leuk…” (Tact, 12) 

Met het verstrijken van de tijd lijkt zich ook een zekere mate van bescheidenheid te 

ontwikkelen bij leidinggevenden: 

“Waar ik op die [jonge] leeftijd nog in geloofde was dat de perfecte leider bestaat, 
dat die compleet waren…dat is mijn grootste les…er bestaat niet één ideale leider, 
die is er niet…dat vraagt dus altijd een zekere bescheidenheid van jezelf.” (Strat, 5) 

Er lijkt dan ook een soort rust te ontstaan in het leidinggeven, waardoor leidinggevenden 

minder fel zijn in het behalen van resultaten en meer tactisch leren handelen, zo komt 

naar voren in de interviews.

Geconfronteerd worden met jezelf – want presteren kan niet eindeloos zonder bij te 

tanken – wordt door respondenten als een belangrijke ervaring benoemd die per-

soonlijke ontwikkeling stimuleert: 

“Tegen dingen aanlopen die niet lukken dat is heel leerzaam. Tegen jezelf aanlopen 
dat is ook heel leerzaam, in de zin van zoveel willen en denken zoveel te kunnen tot je 
het uiteindelijk fysiek niet meer trekt en in een burn-out raakt, dat is heel leerzaam.” 
(Strat, 4)

In een uitzending, geven respondenten aan, is het geconfronteerd worden met jezelf in 

een relatief korte tijdsperiode behoorlijk intensief, in ieder geval intensiever dan in normale 

arbeidsomstandigheden in Nederland. Tijdens uitzending voelen de respondenten zich 

op zichzelf aangewezen, omdat de vertrouwde en bekende omgeving wegvalt. Een 

uitzending wordt door respondenten dan ook beschreven als een ‘snelkookpan’ voor 

persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze een aantal voorbeelden noemen: in een uitzending 

leer je om in een andere cultuur ergens op de wereld jezelf te zijn en zekerheid uit jezelf 

te halen in plaats van afhankelijk te zijn van je vertrouwde omgeving. Dat maakt, volgens 

één van de respondenten, dat je anders in het leven gaat staan en meer leert je prettig 

te voelen met jezelf, op jezelf te rekenen en te vertrouwen (Oper, 1).
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Maar ook het ontwikkelen van relativeringsvermogen tijdens uitzending wordt door 
de respondenten benoemd. Respondenten leren daardoor zich minder druk maken 
om dingen waar ze zich voorheen nog erg druk om konden maken. Een uitzending is 
bovendien ook een “snelkookpan” voor het leren over groepsprocessen en groeps-
dynamieken (Oper, 4). Persoonlijke ontwikkeling in een uitzendingssituatie is niet zozeer 
anders, maar in tijd gaat dat leren drie keer zo snel om dat je voor langere tijd, 24 uur per 
dag samen bent met anderen. Het is vooral een intensieve periode waarin samenwerken 
en aanpassingsvermogen een belangrijke rol spelen (Oper, 5) en dat heeft zijn weerslag 
op de snelheid in persoonlijke ontwikkelingsprocessen. 

Wat leiderschapsvorming nodig heeft
Ontwikkeling in leiderschap benoemen respondenten in deze casus als ‘bezig zijn met 
zingeving voor zichzelf’. Deze ontwikkeling als leider hebben de respondenten nodig 
om bij te kunnen dragen aan zingeving in de organisatie. Ik heb zojuist beschreven dat 
het geconfronteerd worden met ‘echte’ mensen en het aanbrengen van balans twee 
elementen zijn uit de leiderschapspraktijk die de leiderschapsontwikkeling uitdagen. Ik 
heb laten zien wat dat doet met de persoonlijke ontwikkeling van de respondenten. Het 
zijn deze leiderschapsuitdagingen die een appel doen op leidinggevenden om meer 
dienend te worden aan de ontwikkeling van anderen dan de eigen prestaties voorop 
te stellen. Maar wat ondersteunt leidinggevenden in die ontwikkeling? Wat draagt bij 
aan die ontwikkeling en wat hebben zij nodig? In de interviews komt naar voren dat 
het krijgen van ruimte om authenticiteit in het leidinggeven te ontwikkelen, ruimte voor 
reflectie en ook ruimte voor leren en inspiratie aspecten zijn welke het zingevingsproces 
van leidinggevenden - en daardoor het proces van leiderschapsontwikkeling - voeden. 
Hoe deze aspecten leiderschapsontwikkeling ondersteunen zal ik nu toelichten aan de 
hand van de empirische bevindingen.

 
Ruimte om authenticiteit in leiderschap te ontwikkelen 
Ontwikkelen van authenticiteit, dat klinkt enigszins paradoxaal, want je bent tenslotte 
al jezelf. Toch komt het onderwerp ‘worden wie je bent’ in relatie tot leiderschap 
nadrukkelijk naar voren in de interviews. Het gaat om authenticiteit ontwikkelen in de 
betekenis van een eigen weg leren vinden in leiderschap; om een stijl van leidinggeven 
te vinden die congruent is met wie je als persoon bent, zodat er geen verschil is tussen 
wie je bent als mens en wie je bent als leider. Een tweetal respondenten definieert 
authenticiteit als een ‘heel’ persoon zijn:

“Integriteit in het Latijn is heelheid, hoe meer je heel bent met jezelf hoe heler je de 
ander kunt laten. Dat is of je jezelf mag zijn.” (Tact, 15)  
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“Ik hecht heel veel waarde aan het mens zijn uit één stuk tot die conclusie kwam ik 
en gaandeweg leer je dat ook steeds meer.” (Oper, 11) 

In het ontwikkelen van authenticiteit in leiderschap is het stellen van vragen naar 
individuele identiteit, te kenmerken als zinvragen, essentieel. 

“Ken je mensen, maar ken vooral uzelf.” (Tact, 25)  

“...Dat is ook leiderschap, zorgen dat je weet wie je zelf bent.” (Tact, 6) 

Respondenten geven aan dat de aard van het werk bij de Koninklijke Marechaussee ook 
vraagt van leidinggevenden om authentiek te zijn: 

“Het volstaat niet bij de Koninklijke Marechaussee om te werken met een 
leiderschapsstijl van: ik zeg jij doet. Als je met elkaar in lastige situaties komt, dan 
moet je weten wat je aan elkaar hebt, dus laveren tussen managementstijlen is lastig. 
Wat werkt is erg dichtbij jezelf blijven, een stijl te ontwikkelen waarin je jezelf prettig 
voelt en het ook altijd kunt volhouden en daarom betrouwbaar bent...Je moet bij 
jezelf de knop weten te vinden van hoe houd ik mezelf overeind en hoe voorkom ik 
dat ik de slechtste schakel ben in het geheel.” (Tact, 9)

Jezelf zijn in een leidinggevende rol hebben de respondenten moeten leren. Of 
misschien beter gezegd, respondenten geven aan dat zij hebben moeten leren om het 
leidinggeven zo vorm te geven dat het passend is bij wie zij zijn als mens. En dat is een 
proces dat om tijd en aandacht vraagt en niet per definitie makkelijk is: 

“…Ik geef nu anders leiding dan toen ik startte, wat je nodig hebt is je bewust 
worden van je eigen ik in de context van het wij, in hoe mensen naar je kijken, hoe jij 
naar mensen kijkt, hoe je hen bejegent…”  (Tact, 4) 

“Ik ben zoals ik mezelf ken. Kijken naar de stroom van wat past bij mij en als je 
daar dichtbij blijft…Ik denk dat je jezelf eerst goed moet leren kennen, dat je heel 
goed moet weten hoe je zelf in elkaar zit. Je kiest dan automatisch de vorm van 
leiderschap die bij je past.” (Oper, 18)

“Ik ben op zoek gegaan naar mezelf en dat gaat dus niet vanzelf, jezelf ontdekken. 
Daar moet je in geholpen worden en dat is even ongemakkelijk. Ik heb gekozen 
om niet een rol te spelen in mijn werk maar mezelf te zijn, dat was een onrustige 
periode.” (Strat, 7)
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Het is overigens dit authentiek zijn in leidinggeven, waardoor het toepassen van 

leiderschap volgens respondenten geen truc uit de trukendoos wordt: 

“Leiderschap is het beïnvloeden van het gedrag van mensen en dat is manipulatie 
ook, alleen het grote verschil zit er in dat de leider zichzelf is, te allen tijden.” (Tact, 20) 

“Ik geef leiding op een manier die het dichtstbij mezelf staat, ik ben zoveel mogelijk 
mezelf en speel geen rol, dat komt het meest oprecht over.” (Oper, 15)

Het bij jezelf blijven en authentiek kunnen zijn als leider benoemen respondenten als 

een belangrijk aspect om zelf zingeving te blijven ervaren, er is dan verbinding tussen de 

binnenwereld van de leidinggevende en de buitenwereld: 

“Volgens mij moet je proberen in je leidinggeven zo authentiek mogelijk te blijven, als 
je een trucje gaat laten zien dan houd je dat geen jaar vol. Je moet absoluut niet gaan 
klonen. Iedereen heeft zijn eigen kracht en dat moet je gaan gebruiken en blijf zo dicht 
bij jezelf. Want als je jezelf geweld gaat aandoen, dan doet het alleen maar tekort aan 
je zingeving.” (Tact, 21) 

“...De verbinding tussen mijn innerlijke lijn wie ik ben van karakter, wat ik meegekregen 
heb vanuit huis, dat wat ik ben in die onderstroom en wat ik ben aan de buitenkant 
is echt wel dichter naar elkaar toegekomen. Dat was anders toen ik jong was...ik heb 
verbinding gevonden vanuit wie ik ben...dat levert gewoon veel meer plezier op, daar 
zit voor mij ook zingeving op.” (Tact, 18)

Authentiek zijn betekent voor de meeste respondenten dat ze zichzelf kunnen zijn en 

van daaruit leiding kunnen geven. Jezelf kunnen zijn draagt bij aan het ervaren van 

zingeving. Authenticiteit ontwikkelen heeft te maken met bij jezelf blijven en naar jezelf 

luisteren. Daar gaat een proces van zelfonderzoek en jezelf leren kennen aan vooraf. Er 

kunnen verschillende dingen aan ten grondslag liggen die het proces van authenticiteit 

ontwikkelen initiëren. Zo benoemt één van de respondenten dat een voorbeeld uit de 

directe omgeving – iemand die als mens anders was dan in zijn of haar functie – de 

respondent inspireerde om over het vraagstuk authenticiteit na te denken en van daaruit 

te reflecteren op zichzelf: 

“Wat me inspireerde zijn mensen die heel echt zijn, ik ben op mezelf gaan reflecteren. 
Hoe wil ik zijn? Een alfamannetje is passend in crisistijd, maar wat doe je dan de rest 
van de tijd? Mijn status zit niet op mijn schouder, maar in hoe ik ben met mensen. 
Authenticiteit betekent ook toegeven en kwetsbaar, zijn eerlijk zijn en het goede voor-
beeld geven; niet alleen als mensen kijken, maar het goede voorbeeld zijn.” (Oper, 11) 
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Een andere respondent beschrijft dat een stremming in de levensstroom het proces 
van authenticiteit ontwikkelen in gang heeft gezet en door deze stremmingen geleerd 
te hebben meer naar zichzelf te luisteren. Deze respondent geeft aan met hulp van 
anderen de eigen kernwaarden geïdentificeerd te hebben en deze te koppelen aan de 
manier van leven en de manier van leidinggeven daar vervolgens op aan te passen: 

“Ik had het gevoel dat ik continu de bus miste en toen heb ik een pas op de plaats 
moeten maken. Ik heb toen voor mezelf moeten vaststellen wat is nou belangrijk? 
Wat vind ik nou belangrijk? Wat wil ik uit het leven halen...een soort ontdekking van 
je kernwaarden en dan kon ik mijn besluitvorming daarop baseren. Dan merk je 
dat je energievoorraad niet meer continu wordt uitgeput, je toetst dingen aan een 
eigen grondwet, dat heeft me heel erg geholpen...voor jezelf zorgen is nodig ik heb 
moeten leren dat ik ook dingen voor mezelf mag doen.” (Oper, 4) 

Maar ook andere ‘sleutelmomenten’ kunnen leidinggevenden aanzetten tot nadenken 
over wat hen inspireert in het leven en in het leidinggeven, zo zien we bij de volgende 
respondent: 

“Leiderschap is eigenlijk ook een groeiproces. Ik heb sleutelmomenten gehad [een 
sleutelmoment is een  in jouw leven cruciaal moment of een belangrijk moment] en 
dat waren bij mij toch wel heftige zaken in het werk waar het dus echt over leven en 
dood ging. Als je dat ziet ga je heel anders in het leven staan. Wat minder belangrijk 
was wordt belangrijk en omgekeerd. Sommige spirituele zaken heb je nodig als 
leidinggevende in jouw eigen zoektocht: ik denk dat je als leidinggevende een soort 
van overall idee moet hebben van wat inspireert mijzelf eigenlijk? Ik had altijd het 
idee van ik doe het gewoon, maar dat is natuurlijk niet zo want ik ben ook beïnvloed 
door bijvoorbeeld mijn ouders.” (Strat, 3)

Respondenten geven aan dat begeleiding in de vorm van opleidingen en coaching 
hen geholpen heeft om reflectie toe te passen op wie zij zijn als mens en hoe ze dat 
een plek in hun leven en in hun rol als leidinggevende kunnen geven. Respondenten 
noemen bijvoorbeeld een leergang persoonlijke en functionele integriteit waarvan het 
beschrijven van het eigen leven onderdeel van uitmaakte, of een opleiding coaching en 
counseling, of begeleiding door gesprekken met een geestelijk verzorger. 

 
Maar er zit ook een keerzijde aan authenticiteit ontwikkelen en ‘worden wie je bent’: het 
zou weleens – om met de woorden van de respondent zelf te spreken – een werkstuk 
kunnen worden dat in je eigen beleving als leidinggevende nooit af of goed genoeg is, 
waardoor je jezelf plezier en geluk kunt ontzeggen. Dan slaat authenticiteit ontwikkelen 
door en draagt het niet bij aan een comfortabel gevoel in leiderschap. Het is niet erg 
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als authenticiteit ontwikkelen een altijd voortdurend proces is dat nooit af is, maar dat 
betekent niet dat het leidinggeven nu niet goed of goed genoeg zou zijn. Daarop atten-
deert de volgende respondent:

“Dat leidinggeven in de ervaring niet gemakkelijk is dat geloof ik. Maar eigenlijk is 
het heel makkelijk om leidinggevende te worden en te zijn. Niet gemakkelijk in de 
zin van easy, want het is wie je bent en dat is ook wat je mag zijn als leidinggevende 
gewoon jezelf. Dat je weleens met jezelf in de knoop zit of anderen met jou…
dat begrijp ik en in die zin is het niet gemakkelijk…maar eigenlijk is het, het aller 
makkelijkste wat je kunt doen leidinggeven. Authenticiteit ontwikkelen klinkt alsof je 
ergens naartoe werkt en als jij nu leidinggeeft dan ben je wie je nu bent. Anders is 
het alsof leiderschap een werkstuk is waar je in werkt en uiteindelijk is het af en dat 
kan pas als je al die dingen gedaan hebt, maar leiderschap is gewoon hier en nu...De 
schroom of misschien wel de positie dat je nog niet af bent als leider vind ik eigenlijk 
een verkeerde, dat is niet nodig, je bent de leider die je bent en die is per definitie 
goed genoeg, je bent de mens die je bent. Authenticiteit bestaat niet, dat ben je 
al, je bent al authentiek. Dus een groeiproces ja, maar niet ergens naartoe...er komt 
een laagje bij telkens maar dat betekent niet dat het pas af is als al die laagjes erop 
zitten, nee het is altijd al goed genoeg. Je kunt niet nu leidinggeven met de ervaring 
van morgen...het is niet verkeerd om te zeggen ik wil een aantal dingen worden in 
het leven, maar ik relativeer dat wel...het effect van zo’n houding kan zijn dat het je 
weghoudt van wie je nu bent, dan heb je jezelf tekort gedaan, dan ga je jezelf je hele 
leven tekort doen om op een ander plekje uit te komen...dat is zonde, dat mensen 
zichzelf het geluk ontzeggen om vandaag al blij te zijn met wie ze nu zijn.”  (Strat, 8)

Authenticiteit betekent bij jezelf blijven en je leidinggeven daarop aanpassen. Reflectie 
en zelfreflectie te meer dragen in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen van authenti-
citeit, zo blijkt uit de data. Dat zal ik nu toelichten.

Reflectie als basis voor het stellen van vragen
Vermogen tot reflectie en zelfreflectie wordt door respondenten benoemd als essentieel 
en ondersteunend aspect in leiderschapsontwikkeling. Want zonder reflectie ben je niet 
in staat om de juiste vragen te stellen aan jezelf en het zijn juist die vragen die aan 
de basis staan van groei. Het vermogen tot zelfreflectie wordt door respondenten ook 
beschreven als aspect van taakvolwassenheid en verantwoordelijkheid die hoort bij het 
zijn van leidinggevende. 

“Zo nu en dan tijd nemen voor reflectie is belangrijk, situaties die je hebt meegemaakt 
ga je terughalen en denken van de volgende keer moet het even anders.” (Tact, 4) 
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“In de basis moet je al over een stukje zelfreflectie beschikken want anders kun je 
je eigen vragen niet formuleren, het is ook een stukje grondhouding, dat je kritisch 
bent naar jezelf maar ook naar je omgeving en ook wat doet met de geluiden die je 
daaruit hoort…waar je vooral op moet letten van wat kan ik er zelf uithalen, hoe kan 
ik er zelf beter van worden, de wil om het zo goed mogelijk te doen, daar hoort ook 
bij dat je kritisch bent op jezelf.” (Oper, 2) 

Reflecteren kan een heel praktische en alledaagse bezigheid zijn en hoeft dus niet 
voorbehouden te zijn aan specifieke momenten van bezinning. Jezelf vragen stellen 
over hoe het is gegaan kan op ieder moment: 

“Ik evalueer elke dag voor mezelf. Elke dag als ik in de auto zit denk ik; heb ik 
een leuke of minder leuke dag gehad? Waarom was dat? Waar is mijn energie aan 
verloren gegaan? Ben ik ergens niet goed in wat wel veel energie kost? Moet ik dat 
anders beleggen?” (Tact, 14) 

Het verkrijgen van feedback is ook een belangrijk aspect van reflectie waarvan respon-
denten aangeven dat ze die gebruiken om te groeien: 

“…Ik ben er echt heilig van overtuigd dat je het meeste groeit wanneer je inhoudelijk 
goede feedback krijgt.” (Tact, 12) 

Meerdere respondenten benoemen dat het uitvoeren van een 360 graden feedback scan 
(Oper, 13, 15; Tact, 4) en ook verschillende zelftesten en psychologische testen helpen bij 
het krijgen van zelfinzicht. Echte, eerlijke feedback krijgen is iets dat je moet organiseren, 
het is door de hiërarchie nog niet zo gemakkelijk om echte oprechte feedback te krijgen. 
Medewerkers lijken meer geneigd om feedback te geven over dingen die niet goed gaan 
dan over dingen die wel goed zijn (Oper, 19). Functioneringsgesprekken zijn een formele 
manier om feedback te krijgen (Strat, 5), maar het moet daartoe niet beperkt blijven, 
juist feedback in de dagelijkse context is van belang. Reflecteren doen leidinggevenden 
ook door interactie en dialoog aan te gaan met hun team (Tact, 10) en voldoende 
tegenspraak te creëren (Oper, 4; Strat, 7). Er zijn respondenten die aangeven reflectie 
vorm te geven door te lezen over leiderschap (Tact, 4; Oper, 6) en ook intervisie met 
kleine groepjes collega’s draagt bij aan reflectie (Tact, 4; Oper, 2). Intervisie wordt gemist 
wanneer het niet actief wordt opgepakt en tot onderdeel van het werk wordt gemaakt 
(Oper, 16). Het is die interactie met collega’s welke je scherp houdt als leidinggevende 
en zorgt dat je nadenkt over hoe je het werk uitvoert en hoe je het doet als mens en als 
functionaris. Juist in een beroep waarin je bevoegdheden toepast is het belangrijk om 
daarop te blijven reflecteren met elkaar en na te blijven denken hoe je je werk humaan 
kunt uitvoeren en wie je wilt zijn als professional (Oper, 2). Jezelf laten coachen, dat kan 
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binnen verschillende fasen in de gehele loopbaan, is ook een manier om reflectie vorm 
te geven.

Ruimte om leidinggeven te ontwikkelen: zijwielen
Ik beschreef al dat leidinggeven ‘in het echt’ voor de meeste respondenten heel wat anders 
is dan wat zij in de opleiding hebben meegekregen aan managementtechniek. Voor de 
meesten is het omgaan met echte mensen in de realiteit confronterend. In de interviews 
wordt dan ook veelvuldig aangegeven dat ruimte voor het leren in en ontwikkelen van 
leiderschap in de praktijk een belangrijk aspect is, en is geweest om leiderschap te ontplooien.  
Een veilige omgeving, waarin er steun is van andere leidinggevenden naast je of ‘boven’ 
je en fouten gemaakt kunnen en mogen worden, dragen daar in sterke mate aan bij: 

“Tools zijn ruimte, vertrouwen en ondersteuning van de commandant en omgeving, 
fouten mogen maken.” (Tact, 1) 

Het ontwikkelen van leiderschap heeft alles van doen met het ontwikkelen van ervaring 
en misschien ook wel met het ontwikkelen van een bepaalde mate van senioriteit en kost 
hoe dan ook tijd: 

“We moeten niet denken dat iedere jonge leidinggevende van 30 alles al aan kan…
dat betwijfel ik, ik heb tussen mijn 30e en 50e heel veel bijgeleerd…senioriteit heeft 
iets waardevols.” (Strat, 3) 

“Ook moet je bepaalde dingen meemaken, dan wordt het intrinsiek, omdat leiding-
geven moet worden gekoppeld aan waarden en daarvoor heb je levenservaring 
nodig, op het moment dat je weinig hebt meegemaakt is het heel erg moeilijk om te 
bepalen wat zijn mijn kernwaarden…” (Oper, 4)

Deels wordt een veilige omgeving om leiderschap te ontwikkelen geboden door hoe 
de organisatie is ingericht. Een goede, ervaren adjudant (een tweede teamleider, die de 
eerste teamleider bijstaat) die je meeneemt en je eerlijke feedback geeft, wordt door 
meerdere respondenten benoemd als steun in het ontwikkelen van en het groeien in 
leiderschap. De organisatie kent ook een systeem waarin stap voor stap ervaring in het 
leidinggeven kan worden opgebouwd. De context waarin leiding wordt gegeven en de 
omvang van de groep waaraan leiding moet worden gegeven wordt steeds complexer 
en groter, waardoor er stap voor stap kan worden gegroeid in leiderschap. 

“En als mens word je gelijktijdig ook ouder en wijzer, dat helpt mee.” (Strat, 2) 
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Maar er zijn ook respondenten die in de organisatie een gat ervaren in de begeleiding 
van hun leiderschapsontwikkeling. Niet omdat de organisatie daarvoor niet goed 
is ingericht, maar omdat niet iedere leidinggevende op tactisch niveau de rol van 
coach en begeleider op zich neemt ten opzichte van de startende teamleiders op 
operationeel niveau. Terwijl het juist deze fase is die vraagt om goede begeleiding in 
leiderschapsvorming. Het is deze periode die waarschijnlijk de meest bepalende periode 
is voor hoe het leidinggeven zich verder ontwikkelt. Wanneer je een leidinggevende treft 
welke voor die begeleiding en coaching geen aandacht heeft, dan wordt dat als gemis 
ervaren.

“Hoeveel aandacht er naar uit gaat is afhankelijk van de leidinggevende die je 
hebt.” (Oper, 7)

Ruimte om leiding te leren geven kunnen we ook heel letterlijk nemen: hoe meer tijd 
er is om aan leiderschap te besteden, hoe beter. Hoe meer tijd jonge leidinggevenden 
kwijt zijn aan het op orde brengen van administratie en het leren omgaan met 
personeelssystemen, hoe minder tijd en ruimte er voor hen overblijft om met het 
leidinggeven zelf bezig te zijn en daar in te leren. Hoe eerder je weet wat je functioneel 
moet weten en kunnen hoe beter (Oper, 12). 

Naast dat er in de organisatie-inrichting en organisatiestructuur ruimte is om leiding- 
geven te leren, benoemen de meeste respondenten ook de band met hun leiding-
gevende als bepalend voor hoe hun leiderschap zich kan ontwikkelen. Die band moet 
veilig genoeg zijn om “eigenaardig te durven zijn en je talenten te durven uiten” (Tact, 
3) en ruimte bieden aan jonge leidinggevenden om hun eigen lessen te leren en fouten 
te maken. Het belang van een band die tot steun is, is groot; een leidinggevende 
die je kan helpen stoeien, sparren (Oper, 1), maar ook bevestiging geeft (Tact, 15), 
schouderklopjes en begrip en zorgzaamheid toont (Tact, 3). Eén respondent beschrijft 
de rol van leidinggevende in relatie tot het ontwikkelen van leiderschap aan de hand van 
de metafoor van ‘zijwieltjes’:

“…Hoe leer je fietsen…eigenlijk is dat eerst met zijwieltjes en dat moet goed 
georganiseerd zijn…ik ben ooit begonnen met fietsen zonder zijwieltjes, ze hebben 
me een fiets gegeven zonder zijwieltjes en ik ben heel vaak gevallen en ik heb 
heel vaak mijn neus gestoten…meer dan eigenlijk goed voor me was…mijn direct 
leidinggevenden hadden mijn zijwielen moeten zijn, die hadden moeten zeggen van 
stap af, die hadden mij in balans moeten houden…” (Oper, 4)

Een leidinggevende die ruimte over laat aan degene die bezig is om zijn of haar eigen 
leiderschap vorm te geven, is ook een belangrijk aspect: 
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“…Ik houd erg van vrijheid om het op mijn manier te doen en dat zat er al in toen ik 
luitenant was…” (Strat, 2) 

“Niet iemand die voortdurend over je schouders mee kijkt, maar er wel is als we 
elkaar nodig hebben.” (Oper, 12) 

“…Ergens je eigen ding van kunnen maken…ruimte om een keer onderuit te gaan 
zonder dat het consequenties heeft.” (Oper, 2) 

Maar tegelijkertijd helpt het ook als er een leidinggevende is die een jonge 
leidinggevende, welke nog volop bezig is met zijn of haar leiderschapsvorming, aanzet 
tot nadenken (Oper, 2), goed luistert en kritische vragen stelt, niet om te controleren, 
maar om iets beter te maken door goed door te vragen (Oper, 1), door een respondent 
omschreven als “serieuze gesprekspartner” (Oper, 4). Een goede balans tussen ruimte 
overlaten aan de lerende versus dat leren prikkelen en sturen is essentieel, maar ook een 
kunst om dat goed te doen.

Inspiratie: voorbeelden
Ook inspiratie door voorbeelden is van belang in de vorming en groei van leiderschap. 
Voorbeelden of rolmodellen kunnen een spiegel vormen voor leidinggevenden waarop 
zij hun eigen leiderschap kunnen baseren: 

“Toen ik bij de Koninklijke Marechaussee kwam wilde ik een rolmodel waar ik mij aan 
kon spiegelen, ik zocht een soort van een voorbeeld maar die heb ik niet gevonden. 
Ik ben er achter gekomen dat het rolmodel niet bestaat, van iedereen neem je wel 
goede dingen mee en de slechte probeer je achter je te laten…ik heb heel goed 
waargenomen, waarnemen hoe mensen leidinggeven of niet, luisteren naar mensen 
in teams, wat verwachten zij? En observeren wat ik zelf heb gemist en daar invulling 
aan geven.” (Tact, 19) 

Waarnemen hoe anderen leidinggeven, wat daarin ontbreekt en aangevuld kan worden 
is een belangrijke activiteit. Leren in leiderschap doen respondenten ook door af te 
kijken bij anderen en dat vervolgens na te doen. Dat leren van anderen gaat altijd 
gepaard met een evaluatiemoment na de observatie: 

“Wat zie ik? Wat leer ik daarvan? Wat vind ik daar goed in, wat vind ik daar minder 
briljant in?” (Tact, 10) 

Goede voorbeelden zijn in ieder geval mensen die een indruk hebben achtergelaten, 
die anderen aan het denken zet: 
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“Ik heb nog steeds in mijn achterhoofd: hoe zou deze figuur met deze casus 
omgaan?” (Tact, 13) 

“De eerste keer dat ik echt leiderschap heb ervaren om met of voor een leider te 
werken wat dat met je doet en welke ruimte dat ook geeft als mens, dan komt er 
een verlangen van zo wil ik het ook doen en dan gaat er iets bewegen…” (Strat, 4)

Als we denken aan voorbeelden die inspirerend zijn voor leiderschapsontwikkeling dan 
denken we al snel dat het gaat om positieve voorbeelden: aan leiders die het goed 
doen, charisma hebben (Tact, 11) en een indruk maken die je lang bij blijft (Tact, 13), 
maar uit de interviews blijkt dat het niet uitsluitend om goede of positieve voorbeelden 
gaat. Ook, of misschien juist, negatieve en slechte voorbeelden zijn nuttig in de vorming 
van leiderschap, zo benoemen meerdere respondenten:

“Ik denk dat je ook veel leert van slecht leiderschap.” (Tact, 20) 

Voorbeelden zijn overigens niet zozeer mensen die in hiërarchie boven je zitten, maar 
kunnen ook naaste collega’s zijn (Oper, 3), oudere of juist jongere collega’s (Oper, 6). 
Voorbeelden of boegbeelden doen zich soms voor als: 

“Mentorfiguren die je op sleeptouw nemen en die je op het juiste spoor zetten in de 
organisatie en je op het juiste moment een duwtje geven, dat probeer ik nu ook voor 
anderen te doen.” (Strat, 2) 

Leren van voorbeelden is goed en nuttig, je kunt dingen van anderen meenemen en 
toepassen binnen de eigen leiderschapspraktijk. Tegelijkertijd geven respondenten aan 
dat het leren van voorbeelden er niet toe moet leiden dat je “kopieergedrag” (Tact, 
1) gaat vertonen en een “kloon” (Tact, 4) wordt van iemand anders, omdat je dan niet 
authentiek meer bent. Bij het wel of niet iets meenemen van anderen in de vorming van 
je eigen leidinggeven, is het ook van belang te kijken naar wat wel of niet bij je past.

Ontwikkeling als mens staat niet los van ontwikkeling in leiderschap
In de inleiding van deze paragraaf schreef ik al dat de persoonlijke vorming en 
ontwikkeling als mens nauw samenhangt, of misschien niet eens te onderscheiden is 
van de ontwikkeling als leidinggevende. Persoonlijke ontwikkeling op het werk en de 
persoonlijke ontwikkeling buiten de werkcontext staan niet los van elkaar en beïnvloeden 
elkaar wederzijds. Ook ontwikkelingen op het privédomein beïnvloeden de manier 
waarop leidinggevenden in hun leiderschap staan. Dat licht ik graag toe aan de hand 
van een aantal voorbeelden. 
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Zo zijn bijvoorbeeld verschillende levensfases genoemd als factor van invloed;

“In de tussentijd heb ik me als mens ontwikkeld, mijn leiderschap is daardoor ook 
wel beïnvloed, daar zit een interactie tussen. Het heeft niet zozeer te maken met 
senioriteit of leidinggeven maar meer met levensfases, je gaat dingen op een andere 
manier benaderen.” (Strat, 6) 

Maar ook het krijgen van kinderen wordt door meerdere respondenten benoemd als 
een van invloed zijnde gebeurtenis op hoe ze in het leidinggeven staan, zo kan het 
krijgen van kinderen van invloed zijn op de gedrevenheid om van de wereld een betere 
plek te maken. Het krijgen van kinderen kan ook bijdragen aan meer begrip en aandacht 
voor mensen, maar ook aan het toenemen van zelfvertrouwen. 

“Sinds ik kinderen heb is het voor mij sterker geworden om bij te willen dragen aan 
veiligheid en het bestrijden van illegaliteit.” (Tact, 4)

“Het klinkt cliché maar als je een gezinnetje krijgt en je sociale leven er anders uit 
gaat zien dan word je meer een mensenmens, je hebt wat meer begrip voor situaties, 
een stukje levenservaring, dat vormt je ook wel in je manier van leidinggeven…” 
(Tact, 5) 

“…En een kind krijgen helpt ook heel erg voor je ontwikkeling als leidinggevende. 
Dat zet je heel anders in je leiderschap, je krijgt er een verantwoordelijkheid bij…
je gaat je werk in heel ander perspectief zien, het maakt heel wat los. Je wordt 
gedwongen nog meer te combineren, je gaat meer op hoofdlijnen wegzetten, 
delegeren en loslaten worden makkelijker, het heeft me volwassener gemaakt en het 
heeft ook wel met zelfvertrouwen te maken.” (Tact, 16) 

Maar ook negatieve ervaringen, zoals in de gezondheid, maken dat je als leidinggevende 
anders komt te staan in het leidinggeven:

“Dan gaat alles veranderen en dan sta je daar ineens machteloos en vervolgens krijg 
je ook nog iets wat je niet of minder onder controle hebt, dat overkomt je zomaar. 
Minder belangrijke zaken worden belangrijk en belangrijke zaken tot dan toe blijken 
ineens helemaal niet belangrijk meer…dat soort kantelingen…” (Strat, 3) 

Hier zien we dat de ontwikkeling als mens, welke zich voor een deel buiten de 
professionele sfeer afspeelt, niet los kan worden gezien van leiderschapsontwikkeling, 
of zelfs bepalend kan zijn voor hoe leiderschap wel of niet tot uiting komt.
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Om als leidinggevende te kunnen bijdragen aan zingeving in de organisatie, komt 
leiderschapsontwikkeling in de empirische bevindingen naar voren als randvoorwaardelijk 
proces. De leidinggevenden in deze onderzoekscasus benoemen hun ontwikkeling 
in leiderschap als ‘bezig zijn met zingeving voor zichzelf’. Tegelijkertijd zien zij hun 
eigen ontwikkeling – waarin meerdere zinvragen centraal staan – ook als factor om als 
leidinggevende bij te kunnen dragen aan zingeving voor anderen. In het eerste deel van 
deze paragraaf heb ik een beeld geschetst van welke uitdagingen leiderschapsgroei 
stimuleren en welke invloed deze uitdagingen hebben op de leiderschapsvorming. 
Zo komt in de interviews prominent naar voren dat leidinggevenden in de praktijk 
ervaren dat leidinggeven geen cognitieve bezigheid is, maar in de realiteit gaat over 
het hebben van verantwoordelijkheid voor mensen, met alles wat daar bij hoort. Voor 
vele respondenten is deze confrontatie bepalend geweest in de vorming van hun 
leiderschap. Een andere uitdaging voor leidinggevenden is het om in balans te blijven. 
De meest opvallende ontwikkeling die leidinggevenden schetsen is het ‘kantelpunt’ dat 
zij bij zichzelf ervaren. Door de leiderschapspraktijk, zo geven respondenten aan, leren 
leidinggevenden om hun focus te weerleggen: van focus op zichzelf en het behalen van 
resultaat en doelen, naar focus op aandacht hebben voor anderen. Ik heb laten zien 
dat ruimte om authenticiteit in het leidinggeven te ontwikkelen, ruimte voor reflectie 
en ook ruimte voor leren en inspiratie aspecten zijn welke het zingevingsproces van 
leidinggevenden – en daardoor het proces van leiderschapsontwikkeling – voeden. 
Maar niet alleen de leiderschapsontwikkeling van individuele leidinggevenden komt 
in de bevindingen van dit onderzoek naar voren als een randvoorwaardelijke factor 
om zingeving in organisaties aan de orde te kunnen stellen. Ook de ontwikkeling 
van leiderschap in de organisatie waardoor leidinggevenden worden geïnspireerd 
en uitgedaagd om met leiderschapsontwikkeling aan de slag te gaan, komt in de 
bevindingen naar voren als een belangrijke factor voor het creëren van aandacht voor 
zingeving in de organisatie. Daar ga ik in het volgende deel dan ook nader op in.

Aandacht voor leiderschap(sontwikkeling) in de organisatie
In dit deel licht ik het belang toe van het hebben van aandacht voor leiderschap, 
zingeving en leiderschapsontwikkeling in de organisatie. Ik zal laten zien dat inspiratie 
en richting geven tot leiderschapsstijlen, welke ruimte bieden voor zinvragen, wellicht 
beter uitpakt voor het aan de orde stellen van het thema zingeving in de organisatie, 
dan er directief op te sturen. Het is belangrijk om aan leidinggevenden ruimte te laten 
voor de invulling van hun eigen leiderschapsstijl. Tegelijkertijd is het borgen van die 
inspiratie, waardoor er blijvend een appel wordt gedaan op aandacht voor leiderschap 
en zingeving, van belang. Ik zal ook laten zien waar aandacht voor leiderschap en 
zingeving in de organisatie, volgens respondenten voor de Koninklijke Marechaussee 
toe leidt en heeft geleid.
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Alles wat je aandacht geeft groeit 
In het hoofdstuk over de Koninklijke Marechaussee beschreef ik al dat leiderschap binnen 
Defensie wordt gezien als ‘core business’ en misschien wel als één van de belangrijkste 
succesfactoren binnen de organisatie. In datzelfde hoofdstuk heb ik laten zien dat 
leiderschap binnen de Koninklijke Marechaussee ook een thema is dat in de aandacht 
staat en dat zingeving in dat kader geen onbekend fenomeen is. Ook uit de interviews 
met respondenten komt naar voren dat er veel aandacht is voor het bespreekbaar maken 
van het thema leiderschap in de organisatie. Meerdere respondenten benoemen dat 
leiderschap een thema van aandacht is in bijvoorbeeld organisatiebrede conferenties, 
door het hebben van een portefeuille leiderschap en daaraan gekoppelde activiteiten 
en door entiteiten in de organisatie welke zich bijvoorbeeld bezighouden met morele 
professionaliteit. Respondenten geven het belang aan van het bespreekbaar maken van 
thema’s als leiderschap en zingeving. Alleen al dat er tijd en ruimte is om met elkaar aan 
de slag te gaan en te reflecteren op of te discussiëren over thema’s als leiderschap en 
zingeving maakt dat leiderschap in de organisatie kan groeien: 

“Ik denk dat door het onderwerp leidinggeven continu op de agenda te zetten dat 
het gaat leven, een organisatie verandert doordat mensen veranderen.” (Tact, 14) 

“Leiderschap is een onderwerp dat veel besproken wordt het leidt er in ieder geval 
toe dat het een belangrijk thema is. Ik hoop dat het er toe leidt dat we er met elkaar 
over in gesprek gaan, alleen al het erover praten, zet mensen aan het denken.”  
(Tact, 20) 

Het bewust tijd en ruimte maken om het thema leiderschap in de organisatie van 
aandacht te voorzien en dat dit door de top van de organisatie wordt geïnitieerd en 
georganiseerd wordt door verschillende respondenten als essentieel benoemd. Zonder 
die druk en initiatie komt de aandacht voor het thema onder druk te staan, doordat de 
alledaagse praktijk op zichzelf al genoeg aandacht vraagt. 

“Wat ik zie is dat iedereen bezig is met de waan van de dag, dus bezig zijn met 
ontwikkeling van leiderschap als er pressie is van de top dan is men er mee bezig 
anders niet. Ik denk dat er aandacht is door invloed van bovenaf. Dan wordt het een 
topic, dan wordt het een ding. Het ligt aan de hiërarchische lijn. Word je [door de 
hiërarchische laag boven je] gestimuleerd om je aandacht op de goede of verkeerde 
dingen te zetten? Dat heeft zeker effect. Ik geloof dat mensen daarop gaan acteren 
en je dan een cultuurverandering krijgt. Doe je dat niet dan ga je leven naar de waan 
van de dag want er is zoveel om aandacht aan te geven.”  (Oper, 11)
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In hoofdstuk 3 beschreef ik ook al de verschillende rapporten van externe en on-
afhankelijke commissies over leiderschap binnen Defensie, maar ook binnen de 
Koninklijke Marechaussee en de aanbevelingen welke in deze rapporten staan 
beschreven. Verschillende respondenten refereren tijdens de interviews aan deze 
rapporten en vertellen dat mede door deze rapporten de aandacht voor leiderschap en 
zingeving in de organisatie is toegenomen. Door deze rapporten stonden de thema’s 
prominent op de agenda. Door de aanbevelingen ging aandacht uit naar het tot stand 
brengen van bijvoorbeeld verbinding tussen verschillende entiteiten van de organisatie 
(stafonderdelen en de operationele werkvloer), het vergroten van werkaanbod (mensen 
daar brengen waar het werk is, (Tact, 23)) en uitdaging in werk, omdat uit de rapporten 
van de onderzoekscommissies bleek dat medewerkers de behoefte hadden om hun 
deskundigheid meer te laten zien (Strat, 5). Hoewel sommige respondenten deze 
rapporten beschrijven als “identificeerbare momenten” (Tact, 10) is het de vraag of de 
toename van aandacht voor de onderwerpen leiderschap en zingeving volledig is toe te 
schrijven aan deze rapporten. Ook de maatschappij ontwikkelt zich en die ontwikkeling 
is mede van invloed op organisaties, zo omschrijft de volgende respondent: 

“…De samenleving heeft er ook aan bijgedragen dat er meer aandacht is gekomen 
voor welbevinden in werk enzo, daar zijn we wel een beetje in meegegaan. Zingeving 
is wel iets van deze tijd, 10 jaar geleden was die waarom vraag nog niet zo relevant, 
toen was het meer managerial allemaal. De waarom vraag nu wordt meer gesteld. Er 
is veel meer prikkeling in de vraagstelling naar elkaar toe. En daardoor weer reflectie. 
Je vraagt veel meer naar iemands beweegredenen, er mag meer ruimte voor dat 
soort onderwerpen zijn.” (Strat, 4)

Hier zien we dat meerdere factoren en een samenloop van omstandigheden er dus aan 
kunnen bijdragen dat thema’s meer in de aandacht komen te staan in een organisatie en 
dat een organisatie vervolgens een eigen invulling kiest om te beantwoorden aan deze 
omstandigheden. Maar het moet niet alleen bij praten blijven. Sommige respondenten 
geven aan dat er in hun beleving meer over leiderschap gesproken wordt dan dat er in 
de praktijk wordt geconcretiseerd:

“Ik heb er een aparte kijk op…ik vind dat er te veel over gepraat wordt. Dialoog 
erover moet in het echt in de praktijk plaatsvinden niet in een training. Leiderschap 
moet gepraktiseerd worden.” (Strat, 3)

Sommige respondenten wijten dat aan hun eigen ongeduld, geven aan er te druk voor 
te zijn of al dat gepraat over leiderschap lastig te vinden, omdat het op hen overkomt 
als “schimmig en grijzen wollen sokken gedrag” (Tact, 23). Hier zien we dat een deel 
van de onderzochte populatie de behoefte aan begeleiding kent om, naast het praten 
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over beelden en filosofieën over leiderschap, deze abstracte benadering concreet en 
tastbaar te maken in de eigen alledaagse werkelijkheid: 

“Zingeving wordt veel over gesproken, maar in de uitwerking zie ik er niet zo heel 
veel van. Maar bij praten hoort ook uitvoeren je moet het gestalte geven in de 
organisatie. Als het bij overleg blijft dan heb je er niets aan.” (Oper, 5) 

Verbinding en werkbeleving worden door respondenten gesuggereerd als betere 
termen dan zingeving, omdat daar door leidinggevenden meer op gestuurd zou kunnen 
worden dan op zingeving.
Leiderschap en zingeving zijn dus thema’s van aandacht, meerdere factoren – zowel 
interne als externe – hebben er volgens respondenten aan bijgedragen dat het 
onderwerpen van aandacht zijn geworden. In het rapport van de commissie Staal werd 
zingeving als een kwantitatief, zakelijk en rendementsvraagstuk benaderd en omschreven 
als het doen van zinvol (in de zin van nuttig) werk. De commissie Vliegenthart heeft 
vervolgens een meer kwalitatieve evaluatie uitgevoerd (Strat, 8). 
Maar of er binnen de organisatie een gedeeld beeld is over leiderschap en of er een 
gedeeld beeld is over zingeving en hoe zingeving beter tot haar recht kan komen, dat is 
volgens een aantal respondenten de vraag. Dat het thema’s zijn, is evident, maar er lijkt 
meer sprake van een impliciet proces (Strat, 8) dan een expliciet proces:

“Ik heb er mijn eigen beeld van, ik heb er geen definitie van, ik durf ook niet te 
zeggen of wij allemaal hetzelfde beeld hebben bij de definitie van zingeving een 
woord wat zichzelf min of meer verklaart. Maar dat is natuurlijk ernstig individueel 
bepaald.” (Strat, 5) 

“We zijn zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee gaan uitleggen als een soort 
apart doel op zich. Gewoon dat mensen voelen dat ze zinvol bezig zijn en als je dan 
de vraag stelt wat is dat dan, dan weten we het niet, en dan is het een los thema en 
dan is het niets… het zijn vaak van die hele lege begrippen.” (Tact, 12)

Zo omschrijft een respondent dat zingeving een “applaudiseer-term” lijkt (Tact, 16), het 
is wel degelijk iets maar het expliciteren daarvan is lastig: 

“We waren intern gefocust, hadden niet meer de focus op resultaten, wilden het 
werk leuker maken en dat hebben we maar gevat onder de term zingeving, de vraag 
is of anderen hetzelfde zeggen.” (Tact, 12) 



hoofdstuk 6278

“De top van de Koninklijke Marechaussee zegt altijd er moet verbinding zijn met 
de wachtmeester op de werkvloer die moeten zingeving voelen, blijkbaar is de 
indruk dat dat niet altijd gevoeld wordt. Alleen is het een illusie dat als we het in een 
document zetten, dan denken dat het op de werkvloer landt.” (Tact, 16)

Zonder duidelijk beeld over wat wordt verstaan onder zingeving binnen de organisatie 
maakt dat het onderwerp zijn eigen dynamiek krijgt: 

“We zijn wel met het thema zingeving bezig geweest, maar dan gaat iedereen zijn 
visie op zingeving geven en dan krijgt het zijn eigen dynamiek.” (Tact, 17) 

Het is hier waar de urgentie van dit onderzoek expliciet wordt. In alle voorgaande 
hoofdstukken en paragrafen heb ik laten zien dat respondenten heel goed in staat zijn om 
te beschrijven wat zingeving in een organisatie is of wat daaraan bijdraagt. Er is behoefte 
aan deze duiding om er meer met zingeving te kunnen doen dan dat respondenten er 
tot nu toe mee konden. Wellicht dat de volledige kwalitatieve benadering, welke ik in 
dit onderzoek hanteer, voor de organisatie een aanvulling kan zijn op wat er reeds aan 
materiaal ligt en het thema zingeving daarmee verder geëxpliciteerd kan worden.

Inspiratie
In het voorgaande heb ik beschreven dat er veel aandacht is voor leiderschap en 
zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee, dat deze aandacht door de organisatie 
wordt geïnitieerd en dat datgene wat je aandacht geeft groeit. Binnen de Koninklijke 
Marechaussee (zo beschreef ik ook reeds in hoofdstuk 5) is veel aandacht voor 
leiderschap vanuit het perspectief van Servant-Leadership, Authentiek leiderschap en 
Hostmanship (mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn als mens). In de interviews 
benoemen respondenten dat de manier waarop binnen de organisatie naar leiderschap 
wordt gekeken, hen inspireert en aanzet tot zelfreflectie of bewustwording van de eigen 
manier van leidinggeven. Ook hier zien we duidelijk naar voren komen dat zingeving in 
organisaties begint met het aan de orde stellen van zinvragen. Het zijn de zinvragen die 
inspireren. In onderstaand kader geef ik ter illustratie een aantal uitspraken over deze 
inspiratie weer. 
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“Die trajecten dragen er in ieder geval aan bij dat je geleerd wordt hoe belangrijk het is hoe 
je je mensen behandelt, dat het niet zo is dat de manier waarop je denkt dat goed is, ook niet 
op de manier zoals je zelf behandeld zou willen worden, maar dat je jezelf verplaatst in de 
ander.” (Oper, 8)

“Servant-Leadership geeft je er handvatten voor, je gaat eerst kijken naar wie ben ik, wie zijn 
zij, hoe doen wij het als geheel. Goed om daar zo nu en dan aandacht aan te besteden.” 
(Tact, 4)

“Servant-Leadership geeft wel bewustwording en je gaat kritisch kijken naar jezelf. Het is 
handig om je uit de dagelijkse sleur te trekken en te kijken naar jezelf. Hoe sta je erin en hoe 
komt dat over op iemand anders? We kregen een boekje, gesprekken, sessies, zo word je 
door je leidinggevende geprikkeld. En wat je er zelf mee doet is aan jezelf.” (Oper, 6)

“Er wordt veel gesproken en nagedacht over hoe zie je leiderschap. Wat ik goed vind door al 
die discussies...[nadenken over] hoe ga je als mensen met elkaar om, als leider en medewerker, 
hoe kun je er voor zorgen dat je het beste uit de mens haalt voor de organisatie dat vind ik een 
goede ontwikkeling.” (Oper, 7)

“Wat ik vind van hostmanship is dat je je leert te verplaatsen in de ander. Dat vind ik heel 
waardevol.” (Tact, 12) 

“Uiteindelijk komt het er volgens mij op neer hoe ontdekt een leidinggevende zichzelf, waarin 
die sterk is en zijn ontwikkelkanten, opdat hij bij kan dragen dan wel dienend kan zijn voor de 
ontwikkeling van een team waar hij in zit. Dat is het allerbelangrijkste welke naam je er ook aan 
geeft. Hoe bereid je de mensen die het werk doen voor en hoe help je ze in de ontwikkeling?” 
(Tact, 10)

“Draagt eraan bij dat je bewust bekwaam wordt: doordat je bewust bekwaam wordt ga je er 
wat meer op letten, en neem je mensen mee en ga je dingen benoemen waardoor het opvalt. 
Het zit hem in kleine niet tastbare dingetjes. Ik vind het geen manier van leiderschap, maar 
gewoon van hoe sta je in het leven?” (Strat, 1)

“Veel mensen die het niet hebben gehad worden geconfronteerd met de gedachte wat voor 
leider ben ik en hoe geef ik leiding. Hoe ga ik om met mensen?” (Oper, 11)

“Hostmanship werkt ook privé door: wat wil een ander van mij en wat kan ik betekenen? 
Draagt bij aan luisteren, laagdrempelig zijn, je leert spreken over je eigen gevoelens, leert 
gevoelens van anderen onderkennen, de mensen erbij betrekken.” (Tact, 7)

“Soms vinden ze het beetje zweverig maar als je het dan uitlegt dan zie je dat ze hun 
benadering veranderen. Ze kijken naar hunzelf maar ook naar een ander.” (Oper, 12)
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Meerdere respondenten benoemen dat het hen niet zozeer gaat om welk label of 
bijvoeglijk naamwoord wordt toegevoegd aan leiderschap: 

“Ik houd niet zo van bijvoeglijke naamwoorden, het is allemaal niet zo nieuw als soms 
gebracht wordt.” (Strat, 7)

Maar geven wel aan dat de inspiratie die zij opdoen door de verschillende 
leiderschapstrajecten in de organisatie hen helpt om een ander soort leiderschap te 
operationaliseren in de leiderschapspraktijk: 

“Hostmanship is een operationalisering van Servant-Leadership, medewerkers 
spreekt het vaak erg aan om dingen handen en voeten te kunnen geven in de 
praktijk. Hostmanship opent heel makkelijk het gesprek over hoe doe je je werk? 
Dat maakt het toepasbaar. Sluit beter aan bij de beleving van de mensen op de 
werkvloer.” (Strat, 2)

Respondenten benoemen dat de leiderschapstrajecten hen voorzien van handvatten of 
tools om een goede leidinggevende te kunnen zijn (Oper, 12) welke ze in hun “vergaar- 
bak” (Tact, 16) kunnen opnemen. Zo zijn er respondenten die benoemen dat zij 
nadenken over de vraag wat zij kunnen betekenen voor anderen, hoe zij kunnen  
zorgen dat medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen in het team of de 
organisatie, wat zich bijvoorbeeld uit in het nadenken over een traject voor hoe mensen 
kunnen groeien in een nieuwe functie en hoe dat begeleid kan worden. De verschillende 
trajecten die in de organisatie zijn doorlopen bieden dus inspiratie, maar geven 
medewerkers de vrijheid om het op eigen manier in te vullen (Oper, 1). Hoe belangrijk 
de ruimte is voor respondenten, om het leidinggeven op een eigen manier te kunnen 
invullen, zal ik nu verder toelichten. 

Het belang van ruimte voor eigen invulling
De organisatie biedt inspiratie welke haar leidinggevenden prikkelt om na te denken 
over hoe zij hun leiderschap vormgeven, de inspiratie appelleert aan een dienende 
houding: 

“Verschillende leiderschapstrajecten appelleren aan en stimuleren leiderschap in 
een organisatie die doelen dient, die doelen van het individu overschrijden, die dus 
dienstbaar zijn, dienend zijn aan andere doelen dan zelfs de organisatie.” (Strat, 8)

We zagen al dat respondenten aangeven niet zozeer waarde te hechten aan de 
verschillende benamingen die aan de verschillende soorten leiderschapsstijlen worden 
gekoppeld. Verscheidene leiderschapsprogramma’s in de organisatie (met telkens 
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andere benamingen) zijn soms gekoppeld aan organisatieverandering en dienden dan 
als interventie om een andere organisatiecultuur te bewerkstelligen: 

“We hebben een periode gehad toen gingen we van de ene stijl naar de andere, 
gekoppeld aan de organisatieverandering die men voor ogen had.” (Tact, 25) 

De implementatie van verschillende leiderschapsstijlen wordt door respondenten 
benoemd als markering naar een andere cultuur in de organisatie of injectie daartoe 
(Tact, 23; Oper, 11, 22). Voor een aantal respondenten, zo blijkt in de interviews, is het 
daardoor onduidelijk welke visie op leidinggeven er nu in de organisatie wordt gevolgd; 
“ik mis een duidelijke richting en visie in leiderschap” (Oper, 12) en er zijn respondenten 
die benoemen dat er geen goed geformuleerde visie op leiderschap is en dat het 
niet richting geven daaraan ook geen bewuste keuze is. Herijking zou goed zijn, zodat 
de visie meer gestroomlijnd wordt en eensgezindheid kan worden bewerkstelligd, 
maar dan wel zonder dat er strakke en vastomlijnde kaders aan leidinggeven worden 
meegegeven (Strat, 6). Respondenten geven aan dat er een visie op leiderschap is in de 
organisatie, welke haar weerslag vindt in beleidsdocumentatie. Deze visie geeft richting 
aan het soort leiderschap, maar laat ruimte aan leidinggevenden om daarbinnen op 
eigen manier vorm te geven aan het hoe. Het niet sturend willen zijn in hoe leiderschap 
wordt uitgeoefend in de organisatie kan ook een bewuste keuze zijn, want: 

“Ik hoop dat je er voor kiest om je bron van leiderschap te willen vinden in het dienen 
van anderen. Ik wil je het niet voorschrijven dus ik laat qua taal en qua invulling 
ruimte, bewust om een vorm te kiezen die bij jou past en een taal te kiezen die daar 
bij hoort. Ik kies er bewust voor om er geen richting aan te geven, omdat leiderschap 
niet iets is wat je vanaf de buitenkant erin helpt maar wat vanuit de binnenkant komt. 
Dus dat moet ook appelleren aan een persoonlijke zoektocht.” (Strat, 8) 

Het bewust geen richting geven kan verwarrend zijn vooral omdat het dan ontbreekt 
aan een gemeenschappelijke taal en het lastiger kan zijn om elkaar te verstaan en 
te begrijpen wat je bedoelt. Tegelijkertijd sluit deze ruimte om het leidinggeven op 
een eigen, authentieke manier vorm te kunnen geven aan bij de sterke behoefte die 
leidinggevenden in de interviews aangeven, zodat ze in het leidinggeven zichzelf 
kunnen zijn. Dat de organisatie inspiratie meegeeft, ervaren zij als positief, mits de eigen 
regelruimte in het vormgeven van leiderschap daardoor niet in het gedrang komt. Het 
is niet mogelijk om allemaal dezelfde leiders op te leiden, bovendien bepaalt degene 
die leiding ontvangt voor een groot deel de benodigde leiderschapsstijl (Oper, 12), 
leidinggeven blijft mensenwerk (Oper, 21). Op de volgende pagina staan een aantal 
uitspraken van respondenten weergegeven die het belang van ruimte in het uitoefenen 
van leiderschap onderschrijven.
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“Want dat [ruimte] is wat ik als politieleider graag heb, want ik heb die ruimte nodig met mijn 
mensen. Ik heb niet één type mens en ook niet één type leider. Wanneer het wordt opgelegd…
werkt het voor mij heel moraliserend en daarmee beklemmend. Geef me een beetje de ruimte 
anders krijg ik het echt ongemakkelijk, een marechaussee moet je niet kooien, daar zijn we 
het type mens niet voor. Een marechaussee heeft ruimte nodig, ruimte om te bewegen en 
ruimte in het denken vooral, heel veel geestelijke ruimte. Je moet vrij kunnen denken anders 
wordt het een gevaarlijke organisatie (politiemacht). Het is de toon die de muziek maakt, het 
is belangrijk om te realiseren hoe je iets lanceert. Biedt een palet aan mogelijkheden niet 1 
mogelijkheid, ik ben echt wel van de veelkleurigheid.” (Strat, 3)

“Volgens mij hebben we geen vast leiderschapsprogramma, we hebben vanuit een stuk visie 
dingen op papier staan. Stuk prettiger want daarmee kun je het wel op je eigen manier doen, 
een leidinggevende moet authentiek kunnen zijn. Ga me alsjeblieft niet iets opdragen. Laat 
mij gewoon mijn eigen weg erin kiezen.” (Tact, 21)

“Goed dat die [leiderschaps]trajecten er zijn, dat de mogelijkheden geschapen worden, dat 
het niet meer zo traditioneel is. Het blijft altijd om individuen gaan dat moeten we nooit 
vergeten. We moeten nooit eenheidsworst maken. Dan ben je weer terug bij volg de leider.” 
(Oper, 17)

“Leiderschap moet je zo dicht mogelijk bij de mensen zelf neerleggen. Deze tijd vraagt om 
aanpassing om goed te beseffen wat er om je heen gebeurt, dat bepaalt ook je legitimiteit 
als leider. Ik weet niet of we als organisatie echt een keuze hebben gemaakt of dat we het 
overlaten aan het enthousiasme van de mensen zelf. Ook het niet maken van een keuze is 
een keuze op zich, omdat het misschien oubollig is om één stijl te kiezen en dat over de 
organisatie uit te storten en dan te zeggen dat is het. Het getuigt van veel meer realiteitszin 
als je het in deze tijd ook gewoon wat meer vrij laat.” (Strat, 5)

“De tweeledigheid van de Koninklijke Marechaussee; militair groepsoptreden en individueel 
politieoptreden dat leent zich niet voor één manier van leiderschap.” (Tact, 19)

“Misschien kom je tot bepaalde basisafspraken, maar ik vind je moet mensen er wel redelijk 
vrij in laten.” (Strat, 6)

“We hebben redelijk helder wat we op hoofdlijnen van leidinggevenden verwachten, maar 
iedereen heeft zijn eigen manier om daar invulling aan te geven en dat is niet erg want het is 
jouw club, jouw dingetje.” (Strat, 2)



Vanuit leiderschap bijdragen aan zingeVing 283

Naar een duurzame borging
Hoewel er op diverse manieren inspiratie is voor leidinggevenden in de organisatie 
om leiderschap en zingeving in hun leidinggeven vorm te geven, blijft er altijd ruimte 
voor verbetering. Het is dezelfde inspiratie waarvan respondenten benoemen dat 
het goed is deze verder in de organisatie te implementeren om zodoende oog voor 
zingeving en leiderschap duurzaam te borgen. In dit kader benoemen respondenten 
dat het goed is om de visie op leidinggeven en de kijk op mensen die daarmee gepaard 
gaat te borgen in de selectieprocedure voor leidinggevenden en het management 
development beleid van de organisatie (Strat, 6). Maar door de respondenten wordt 
ook borging in de opleiding voor leidinggevenden als aandachtspunt benoemd (Tact, 
7, 19, 24; Oper, 20), waarbij meer aandacht wordt gegeven aan de praktische kant van 
deze leiderschapspraktijk dan de theoretische reflectie daarvan (Oper, 15). Ook de 
implementatie in andere elementen van het systeem van de organisatie wordt benoemd. 
Bijvoorbeeld in het bouwen en inrichten van de organisatie: 

“Want je kunt niet altijd alles beïnvloeden, maar aan de leiderschapskant kun je 
wel heel veel dingen in place zetten waardoor je de condities daarvoor [zingeving] 
schept…je kunt een organisatie bouwen vanuit het principe dat medewerkers alleen 
front office medewerkers zijn en alleen maar kunnen zeggen ik stuur het door, dat 
is kansloos als je het over zingeving hebt, dus ook in hoe je dingen wegzet kun je 
condities voor [zingeving] scheppen.” (Strat, 2)

Borging van de thema’s zoals zingeving in functiebeschrijvingen en functionerings-
gesprekken, zodat thema’s die er toe doen structureel onderwerp van gesprek worden, 
worden door respondenten ook als voorbeeld benoemd voor het borgen van inspiratie. 
Door het in het systeem van de organisatie te borgen wordt het wel of niet onder de 
aandacht brengen van leiderschap en zingeving minder afhankelijk van personen (Tact, 
15). Maar ook dat vergt onderhoud “herhalen is leren en leren is herhalen” (Tact, 17). 
Respondenten doelen erop dat de thema’s en de verankering daarvan blijvend om 
aandacht zullen vragen; in de vorm van een “APK keuring” op regelmatige basis (Tact, 
17). Door de thema’s zingeving en leiderschap verder te borgen in de organisatie wordt 
het in gesprek zijn over deze thema’s niet beperkt tot enkele conferenties of workshops. 
Daarmee worden thema’s dichter naar het werk van alledag gebracht. Dat vergt 
continuïteit in de thema’s (Tact, 14) en dat vergt ook na de opleiding van leidinggevenden 
aandacht bijvoorbeeld in de vorm van intervisie (Oper, 9, 17). Door respondenten wordt 
specifiek benadrukt om aandacht voor teamleiders te hebben, want: 

“[Als teamleider] kun je het meest voor mensen betekenen en het is ook daar waar 
je het meest je leidinggeven vormt, dat is het fundament voor je carrière.” (Tact, 19)
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Observatie: Zingeving als thema in de opleiding van jonge leidinggevenden
In hoofdstuk 2 van deze dissertatie stelde ik dat zingeving – wat ik definieer als proces van 
antwoord vinden op zinvragen – begint bij het stellen van vragen, zinvragen wel te verstaan. 
Zinvragen zijn vragen naar individuele identiteit, sociale identiteit, het moreel wenselijke 
en vragen naar het wenkend perspectief, zoals ik dat in hoofdstuk 2 heb toegelicht. Het 
zingevingsproces heeft een narratieve grond- en verschijningsvorm en is individueel van aard. In 
deze paragraaf heb ik laten zien dat een organisatie aandacht voor zingeving niet kan opleggen 
– organisaties kunnen immers de antwoorden op de zinvragen niet voorschrijven – maar 
aandacht voor zingeving kan een organisatie wel inbedden door het geven van ruimte voor en 
inspiratie tot het stellen van zinvragen. Het zijn deze zinvragen die volgens de respondenten in 
deze onderzoekscasus, bijdragen aan (zelf)reflectie en bewustwording over de betekenis van het 
zijn van leidinggevende.

Het is deze inspiratie – ruimte voor het stellen en beantwoorden van zinvragen – die de 
Koninklijke Marechaussee sinds 2014 heeft verankerd in de opleiding van haar toekomstige 
officieren (leidinggevenden die in hun eerste functie binnen de organisatie starten als 
teamleider). In dit observatiekader geef ik een korte beschrijving52 van hoe die ruimte voor 
inspiratie en het stellen van zinvragen is vormgegeven binnen de module leidinggeven. Deze 
module is gebaseerd op de filosofie van Servant-Leadership, weliswaar aangepast aan de 
Koninklijke Marechaussee. In deze opzet worden de betekenisgehelen waarin (sociale) identiteit 
wordt gevormd en welke invloed hebben in het tot stand komen van zin- en betekenisgeving 
zichtbaar gemaakt: ‘ik’ als leidinggevende, het team en de organisatie als geheel. Ook de 
narratieve grondvorm van zingeving komt tot uiting in deze opleidingsmodule: de studenten 
gaan weliswaar zelf op ontdekkingstocht naar hun eigen antwoorden, maar gaan daarover wel 
met elkaar in gesprek, wisselen beelden uit en delen hun verhalen, bijvoorbeeld in een oefening 
waarin aan de slag wordt gegaan met levensverhalen (lifeline-oefening). De module bestaat 
uit het opdoen van cognitieve kennis over Servant-Leadership, zoals bijvoorbeeld; reflectie, 
gesprekstechnieken, coachvaardigheden en situationeel leiderschap, maar heeft ook nadruk 
op de praktische kant; het aan de slag gaan met het vinden van antwoorden op een aantal 
essentiële vragen voor leidinggevende. De module kent een indeling aan de hand van de 
genoemde betekenisgehelen: ‘ik’ als leidinggevende, het team en de organisatie als geheel.

52 Deze beschrijving is tot stand gekomen op basis van beschreven leerstappen en 
lesbeschrijvingen (2015) behorende tot de officiersopleiding van de Koninklijke Marechaussee, 
onderdeel van de Sector Basis Opleidingen van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum 
Koninklijke Marechaussee. 



Vanuit leiderschap bijdragen aan zingeVing 285

1) Aan de basis van leidinggeven aan anderen, ligt persoonlijk leiderschap. Zinvragen naar 
individuele identiteit krijgen binnen dit deel een plek.
Dit onderdeel van de module is gericht op het verkrijgen van zelfkennis en zelfinzicht. Onder 
meer door stil te staan bij vragen als: wie ben ik als persoon? Wat maakt mij tot wie ik nu ben? 
Wie of wat zou ik nog willen zijn? Wie ben ik als leidinggevende? Waar krijg ik energie van? Waar 
ben ik goed in en wat zijn mijn kwaliteiten? Maar ook; waar kan ik nog in leren en ontwikkelen? 
In leidinggeven is EQ van belang, maar wat zijn mijn kernwaarden? Ben ik dienend naar mezelf? 
Zorg ik goed voor mezelf? Hoe blijf ik in balans (als persoon, als professional)? Hoe kan ik blijven 
reflecteren op mezelf? Hoe werk ik aan professionele en mentale weerbaarheid? Deze vragen 
worden aan de hand van verschillende oefeningen aangeboden, bijvoorbeeld door het maken 
van een lifeline (levensverhaal). Ook testen als DISC en MBTI worden in dit deel van de module 
gebruikt om de student te helpen in het creëren van zelfinzicht.

2) Het tweede deel van de module is geënt op de vraag hoe het persoonlijk leiderschap kan 
dienen als basis voor teamleiderschap, hoe geef je uiting aan leiderschap richting anderen? 
Hoe kom je over op anderen? Hoe kun je een energiebron zijn voor anderen? Een 360 graden 
feedback scan (ten aanzien van de aspecten van Servant-Leadership) maakt onderdeel uit van 
dit deel van de module. In dit deel komt ook aan de orde: hoe stel je medewerkers centraal? 
Hoe kun je als leidinggevende bijdragen aan een sfeer in het team waarin iedereen zich welkom 
voelt? Hoe maak je teamgroei en de ontwikkeling van individuele teamleden mogelijk? Ben je je 
bewust van hoe je medewerkers iets teruggeeft (feedback en complimenten). Ook wordt er in dit 
deel geoefend met intervisie.

3) Persoonlijk leiderschap en teamleiderschap vinden plaats in de context van een groter geheel; 
die van de organisatie en haar omgeving. Wat betekent deze context voor het leidinggeven? 
In dit deel staat organisatiebewustzijn en omgevingsbewustzijn centraal. Verandering binnen 
de organisatie is een constante en heeft de organisatie vaak zelf geen invloed op, wat betekent 
dat voor leidinggeven aan teams? Hoe ga je daar mee om? In dit deel van de module wordt 
ook een cultuuranalyse gemaakt. Wat betekent de organisatiecultuur voor het leidinggeven 
in een organisatie? Hoe houd je als leidinggevende rekening met cultuuraspecten? Maar ook 
visievorming is een aspect in dit deel van de module: hoe ben je als leidinggevende in staat om 
een toekomstbeeld of visie (het wenkend perspectief) te formuleren voor je team? 

In dit observatiekader heb ik door middel van een beknopte beschrijving inzichtelijk willen 
maken dat en vooral hoe de organisatie zinvragen, op individueel-, team- en organisatieniveau 
en de verbinding daarin met leidinggeven, in de organisatie ruimte geeft en leidinggevenden 
(al voordat zij daadwerkelijk gestart zijn in een functie) inspireert tot het stellen van en nadenken 
over zinvragen.  
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Inspiratie over leiderschap en zingeving is volgens respondenten niet alleen relevant 
voor leidinggevenden, maar ook voor niet-leidinggevenden, zoals niet leidinggevende 
onderofficieren, want het gaat in de kern om:

“Leidinggeven aan zichzelf, aan een proces en als je dat wakker maakt in iemand dan 
kan iemand hele mooie dingen gaan doen.” (Tact, 1) 

Iedereen geeft leiding aan zichzelf het is dus ook voor iedereen relevant (Tact, 22). 
Leiderschap is immers niet aan rangen gekoppeld, wanneer ook of juist leiding-
ontvangenden iets meekrijgen van dezelfde inspiratie die aan leidinggevenden wordt 
meegegeven, zijn zij beter in staat om te reflecteren op de leiding die zij ontvangen 
en daarover het gesprek aan te gaan met de leidinggevenden (Oper, 21). Al zijn er ook 
respondenten die van mening zijn dat nieuwe generatie medewerkers uit zichzelf zullen 
vragen om dienend leiderschap van hun leidinggevenden. Als dat zo is dan zouden 
organisaties op een natuurlijke wijze meer op dit type leiderschap worden bevraagd dan 
tot nu toe het geval was: 

“Je merkt dat het [dienend leiderschap] duurzaam is in zoverre dat je merkt dat 
steeds meer mensen op hun eigen niveau daarmee bezig zijn, het belangrijk vinden 
en je merkt dat mijn generatie het ook van zijn of haar direct leidinggevende 
vereist…wij zijn heel kritisch naar onze leidinggevenden. We verwachten van onze 
leidinggevende dat die dienend is. Die staan eigenlijk voor een soort voldongen 
feit.” (Oper, 4)

Een ander element dat van belang is om in ogenschouw te nemen, is de beeldvorming over 
leiderschapsprojecten en programma’s. Verschillende programma’s en de benamingen 
daarvan wekken bij medewerkers de indruk dat het om tijdelijke leiderschapsprojecten 
gaat, die kortstondig een trend volgen: 

“Er zijn er genoeg die denken we gaan weer een andere koers varen, we hebben 
weer een nieuwe hype, we hebben weer een tijdelijk speerpuntje.” (Oper, 1)

“Daar komt weer zo’n projectje…oh daar komt weer zo’n trucje, alleen als je er een 
afgebakend project van maakt, dan krijgen mensen al snel de indruk van oh we 
moeten weer een kunstje gaan vertonen.” (Tact, 1) 

“Daar komt weer een vlaggetje hoor, in een organisatie waar cynisme toch al op de 
loer ligt is dat wel link.” (Tact, 12) 
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Verschillende respondenten geven aan dat het voor medewerkers moeilijk te duiden is 
of er wederom iets nieuws en iets anders wordt ingebracht: 

“Het is mij niet duidelijk, zijn het nu tools? Wat ik moet nastreven en bij mijn mensen 
droppen? Blijft Servant-Leadership of niet? Het is mij niet duidelijk.” (Tact, 11) 

“We zouden gebaat zijn bij een eenduidig programma in leiderschap.” (Tact, 10) 

Dit is een enigszins paradoxale bevinding. Enerzijds geven respondenten aan geen 
specifieke richting in de stijl van leiderschap te willen en het niet nodig te vinden om 
bijvoeglijke naamwoorden aan leiderschap te verbinden; inspiratie tot leiderschap 
met oog voor zingeving zou voldoende zijn. Anderzijds wordt juist om een nadere ver-
duidelijking gevraagd ten aanzien van de gewenste vorm van leiderschap. Hoewel de 
inhoudelijk thematieken van verschillende leiderschapstrajecten overeenkomen lijkt 
het voor medewerkers toch lastig te duiden dat het in de kern om dezelfde thematiek 
draait. Dan voelt het voor medewerkers weer als een verandering van het gewenste 
leiderschap, terwijl de vorige verandering nog niet is gerealiseerd (Tact, 2, 8, 16). Het 
veranderen van die beeldvorming draagt volgens respondenten bij aan het duurzaam 
borgen van aandacht voor en een visie op zingeving en leiderschap in de organisatie.  
Een respondent benoemt dat de organisatie zich kan verbeteren in het overbrengen van 
het verhaal en op die manier zingeving meer zou kunnen vormgeven: 

“We geven heel weinig kleuring aan datgene waar we mee bezig zijn, we zouden 
dingen meer kunnen verpakken in een verhaal waardoor er meer symboliek in komt 
en ook veel meer betekenis, meer storytelling.” (Strat, 4)

Een andere respondent ziet ruimte voor verbetering in het bewust worden van 
geconditioneerde prikkels welke wellicht een verdere verbetering of implementatie 
bemoeilijken: 

“Wat we met elkaar nog meer los kunnen maken in het vertrouwen en dat er ruimte 
is en dat je ruimte mag of moet nemen, ik noem het de omklap van doen wat er 
gevraagd wordt, naar doen wat er nodig is. Ik heb het gevoel dat er nog meer in zit. 
Een en ander wordt geconditioneerd door prikkels, het belang daarvan onderschatten 
wij denk ik. Hiërarchie is één factor maar… het is een complex geheel van factoren. 
Hiërarchie is soms buiten gewoon functioneel, bovendien zijn wij gevormd in snel 
oordelen, we zijn doeners, wij conditioneren mensen om te classificeren en te 
oordelen en daarnaast zeggen we grijs, midden, pendelen, oordeel uitstellen, dat 
staat haaks op de cultuur van handelen, het hoeft elkaar niet te bijten, maar is wel 
moeilijker.” (Strat, 8)
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De organisatie zal zich met haar cultuur een weg moeten zien te vinden om zingeving in 
leiderschap nog meer grond te kunnen geven. Maar er is al veel gebeurd. In onderstaand 
kader schets ik een beeld waar de aandacht voor leiderschap en zingeving de organisatie 
reeds heeft gebracht. Dit beeld is tot stand gekomen op basis van uitspraken van 
respondenten die zij deden in de interviews. 

Wat heeft deze vorm van leiderschap en oog voor zingeving de organisatie gebracht?
Met dit onderzoek heb ik niet tot doel gehad om de interventies op leiderschapsgebied binnen 
de Koninklijke Marechaussee te evalueren noch om daar een waardeoordeel over te formuleren. 
Het is dan ook lastig om te formuleren wat de aandacht voor leiderschap en de ruimte voor 
zingeving daarbinnen, de organisatie heeft gebracht. Bovendien zal dit altijd een kip-ei vraagstuk 
zijn: wat was er eerder? Heeft het type leiderschap de omstandigheden veranderd? Of vroegen 
de veranderende omstandigheden om ander leiderschap? Als onderzoeker zijn de antwoorden 
op deze vragen mij om het even. Ik ben er in dit onderzoek niet op uit geweest om bewijsvoering 
op dit vlak te vinden en ik houd het erop dat een samenloop van omstandigheden in de 
omgeving van de organisatie als ook omstandigheden in de organisatie zelf elkaar wederzijds 
hebben beïnvloed en elkaar ook altijd zullen blijven beïnvloeden. In de interviews is met de 
respondenten wel stilgestaan bij welke invloed in hun beleving het leiderschap en de aandacht 
voor zingeving daarin, op de organisatie heeft gehad. In dit kader omschrijf ik die beleving nader.

Kort samengevat omschrijven respondenten dat de organisatie professioneler is geworden. 
Respondenten gebruiken daar verschillende woorden voor: zo benoemen respondenten dat 
de organisatie bedrijfsmatiger is gaan werken (Oper, 21, 23), een andere respondent beschrijft 
het als dat de Koninklijke Marechaussee stappen heeft gemaakt in de bedrijfsvoering en een 
organisatie is die visie heeft en nadenkt over zichzelf (Tact, 3). Dat de organisatie nadenkt 
over zichzelf wordt door meerdere respondenten geassocieerd met het beeld dat zij hebben 
dat de organisatie van een introspectieve houding is veranderd naar een organisatie die haar 
oogkleppen heeft afgezet (Tact, 4) en meer naar haar externe omgeving is gaan kijken (Oper, 4, 
18; Strat 4) en zelf als organisatie meer open (Oper, 17) is geworden. De organisatie staat ook 
meer midden in de samenleving en vanuit die samenleving wordt er meer aan de organisatie 
gevraagd en meer naar de organisatie gekeken (Oper, 18). De organisatie heeft een beter verhaal 
wat onder meer zichtbaar is gemaakt in de ontwikkelagenda. Aandacht voor zingeving houdt 
de organisatie scherp, dat prikkelt om na te denken hoe we dingen doen en of we die goed 
doen en waar er ruimte is voor verbetering (Tact, 23). Dat maakt ook dat de organisatie meer is 
gaan denken vanuit één geheel: wat in een andere eenheid van de organisatie gebeurt vinden 
we nu net zo belangrijk als dat het in onze eenheid gebeurt (Oper, 17); er wordt een gedeelde 
verantwoordelijkheid gevoeld in de organisatie (Tact, 20).  Daar waar de organisatie vroeger nog 
weleens last had van een calimero-syndroom, probeert zij zich nu te onderscheiden wat ook voor 
haar bestaansrecht goed is (Oper, 3). Er is meer focus gekomen voor het sturen op resultaten, dat 
brengt een verzakelijking aan maar ook duidelijkheid (Oper, 22).
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Onderdeel van de professionalisering is dat er meer ruimte is gekomen om jezelf te ontplooien 
en dat wordt ook meer gezien (Oper, 3). Op functies komen is geen vanzelfsprekendheid, daar 
moet je je best voor doen (Oper, 10). Een respondent beschrijft dat mensen nu niet meer op 
functies komen waar dat in het verleden bijna automatisch gebeurde (vanwege anciënniteit). 
Er wordt nu gericht gezocht naar vaardigheden (Tact, 3), de selectie en aanname van 
leidinggevenden is anders (Tact, 7) en meer professioneel. Ook de introductie van situationeel 
leiderschap, waarbij leidinggevenden beginnen bij zichzelf en leren om de blik op zichzelf te 
hebben in plaats van het aanleren van technische kennis, wordt benoemd als groot goed (Oper, 
1) en een goede stap vooruit (Tact, 10).

Ook het leidinggeven wordt door respondenten beschreven als geprofessionaliseerd. 
Leidinggevenden zijn meer benaderbaar (Oper, 14) en hiërarchie lijkt minder een rol te zijn 
gaan spelen (Tact, 21). Vroeger waren leidinggevenden meer op afstand en was de stijl directief 
(Tact, 21). Nu zijn leidinggevenden zelf ook onderdeel geworden van het team (Oper, 14) en 
delen zij mee in het werk (Tact, 7). Leidinggevenden kunnen zich ook nergens meer achter 
verschuilen (Tact, 4). Het leidinggeven is minder gebaseerd op angst en schrik en meer op 
vertrouwen en ruimte geven (Strat, 8), al is nog niet alle wantrouwen er bij de mensen uit 
(Oper, 4). Het leidinggeven is wel moeilijker geworden. Want leidinggeven vanaf een afstand 
betekent ook afstand van problemen, door dichter bij het werk en de mensen te zijn, word je als 
leidinggevende ook meer geconfronteerd met problemen (Strat, 4). Leidinggevenden hebben 
meer verbinding gevonden met de medewerkers in de organisatie (Strat, 7). Dat is te merken 
aan dat zij zelf onderdeel van het werk zijn geworden, daardoor wordt er anders naar het werk 
gekeken, leidinggevenden staan dichterbij de mensen door wie het werk wordt gedaan en 
zijn aanspreekbaar. Teamleiders zijn onderdeel van het team en medeverantwoordelijk voor 
de opbrengst van het team. Er is meer nabijheid, nabijheid met mensen en nabijheid in het 
werk (Strat, 4). Sommige respondenten beschrijven dat het leidinggeven in de organisatie nu 
menselijker van aard is en dat er meer oog is voor de mens achter de collega (Oper, 17, 19). Waar 
vroeger werd leidinggegeven vanuit macht, zijn nu kwaliteiten van leidinggevenden belangrijker 
geworden (Tact, 11) en zijn er meer leidinggevenden die de sociale kant van het leidinggeven 
beter belichten en bespreekbaar maken (Tact 4, 11; Oper, 13, 18). Misschien dat het leidinggeven 
niet zozeer anders is geworden, maar men is wel bewuster naar leidinggeven gaan kijken (Oper, 
21). Dat wordt door iedereen positief geframed al zijn er ook respondenten die de indruk hebben 
dat een meer sociale vorm van leidinggeven ten koste gaat van discipline (Tact, 15, 25; Oper, 20). 
De organisatie lijkt platter geworden en het is inmiddels heel gewoon dat er in gezamenlijkheid 
wordt nagedacht over een concept, waarbij ieder een eigen puzzelstukje meebrengt; dat wordt 
als meer gelijkwaardig met de leidinggevende gevoeld (Oper, 1). Er is meer ruimte en mandaat 
om mee te denken (Tact, 16), alle commandanten kunnen meedenken, meebeslissen, meepraten 
en meedoen (Tact, 18). Commandanten gaan in overleg met medewerkers over hoe iets het 
beste kan worden opgepakt (Tact, 23), leidinggevenden staan dus open voor discussie (Tact, 
20), waardoor veranderingen meer organisch tot stand komen en mensen zelf mogen nadenken 
daarover (Oper, 18).
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In dit deel heb ik het belang van aandacht voor leiderschap en zingeving in de organisatie 
toegelicht. Alles wat aandacht krijgt groeit. Een organisatie bestaat uit mensen en als 
deze mensen groeien door de richting die aan de thema’s leiderschap en zingeving 
wordt gegeven en de inspiratie die daaruit voortvloeit, is er een vruchtbare bodem in de 
organisatie en kunnen leidinggevenden zich blijven ontwikkelen in leiderschap. In hun 
eigen leiderschap wel te verstaan. En met dat leiderschap groeit de organisatie, volgens 
de respondenten maakt het de organisatie professioneler en geeft het leiderschap een 
meer open en menselijk gezicht. Ik heb beschreven dat inspiratie, welke ruimte laat voor 
eigen invulling door leidinggevenden, meer wordt gewaardeerd dan het opleggen van 
hoe leiderschap zou moeten zijn. Tegelijkertijd is het borgen van die inspiratie, waardoor 
er blijvend een appel wordt gedaan op aandacht voor leiderschap en zingeving van 
belang. Dat is een dynamisch proces: een proces dat nooit stopt en telkens reflectie en 
herijking vereist. In de volgende afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk blik ik terug op 
datgene wat in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen. Maar eerst vat ik in het schema op 
de volgende pagina de belangrijkste bevindingen, zoals in paragraaf 6.3  beschreven, 
nogmaals samen.
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Leiderschapsontwikkeling: een randvoorwaardelijk proces voor het aan de orde stellen van 
zingeving in werk en organisatie

Leiderschapsontwikkeling 

‘als leidinggevende bezig zijn met zingeving voor jezelf’ en 
 ‘nodig om als leidinggevende bij te kunnen dragen aan zingeving van anderen’ 

Groeien in leiderschap: uitdagingen waarvoor leiderschap zich in de leiderschapspraktijk gesteld 
ziet en die de leiderschapsvorming beïnvloeden:
à Groeien in leiderschap is geen gemakkelijk proces;
à Leiderschapsvorming voltrekt zich meer in de praktijk dan dat dit een cognitieve bezigheid is; 
à Het dragen van verantwoordelijkheid voor mensen maakt het belang van oog voor mensen 
duidelijk. Werken met ‘echte’ mensen is confronterend en vraagt om de ontwikkeling van 
empathie. Deze verantwoordelijkheid doet zinvragen opkomen: Wie ben ik als leidinggevende? 
Wie wil ik zijn? Wat is mijn verantwoordelijkheid? 
à Leiderschap is leren balanceren tussen oog voor anderen, oog voor de organisatie en oog 
voor jezelf en is meer een kunst dan een kunde. Bij het geven aan aandacht aan anderen ligt 
disbalans op de loer. Deze uitdaging doet ook zinvragen opkomen: Wat kan ik? Waar liggen mijn 
grenzen? Kan ik loslaten? Hoe blijf ik dichtbij mezelf? Hoe vraag ik om hulp? 
à Leidinggeven in  de praktijk vraagt om persoonlijke ontwikkeling. Meer oog voor mensen 
brengt groei en ontwikkeling in empathie, draagt bij aan het minder rechtlijnig denken (andere 
oordeelsvorming) en een benaderbare houding en relativeringsvermogen, maar vraagt ook om 
het groeien in zelfvertrouwen. 
 
Wat leiderschapsvorming nodig heeft: 
à Ruimte voor het ontwikkelen van authenticiteit in het leidinggeven. Worden wie je bent en 
als leidinggevende je eigen weg leren vinden. In dit kader spelen zinvragen naar individuele 
identiteit een rol; weten wie je bent, een proces van zelfonderzoek en persoonlijk leiderschap; 
à Reflectie ligt aan de basis voor het stellen van zinvragen: zonder reflectie is het stellen van 
de juiste (zin)vragen aan jezelf niet mogelijk. Het stellen van die vragen is nodig om de eigen 
ontwikkeling te bevorderen, feedback is daarin essentieel; 
à Ruimte om het leidinggeven te ontwikkelen: behulpzame ‘zijwielen’ (steun en veilige 
omgeving) zijn essentieel om in de kwaliteit en diepgang van het leidinggeven te kunnen 
groeien; 
à Inspiratie van goede en minder goede voorbeelden vormen een spiegel en zetten aan tot 
nadenken; 
à Het is belangrijk om te realiseren dat leiderschapsvorming niet losstaat van de ontwikkeling 
die leidinggevenden ook als mens doormaken. 
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6.4 Samenvatting 
Nadat ik in hoofdstuk 5 een uitgebreide uiteenzetting heb gegeven over wat res-
pondenten verstaan onder zingeving en over aspecten die bijdragen aan het ervaren 
van zingeving in werk en organisatie ben ik in dit hoofdstuk op zoek gegaan naar de be- 
tekenis van leiderschap in relatie tot die zingeving in werk en organisatie, om zo een 
antwoord te vinden op de vraag hoe kan door leiderschap worden bijgedragen aan 
zingeving in de context van werk en organisatie? In paragraaf 6.2 heb ik een uiteenzetting 
gegeven hoe de respondenten in dit onderzoek aankijken tegen leiderschap en hoe zij 
– naar eigen zeggen – daar vorm aan geven in de dagelijkse praktijk. Ik heb beschreven 
dat respondenten het hebben en uitdragen van een visie, het hebben van aandacht voor 
de ontwikkeling van medewerkers, het tot stand brengen van een goed werkklimaat 
en het belang van een benaderbare houding of attitude beschouwen als belangrijke 
aandachtspunten in het leidinggeven. In het tweede deel van dezelfde paragraaf heb ik 
beschreven hoe leidinggevenden hun bijdrage aan zingeving voor medewerkers door 
middel van hun leiderschap vormgeven. Een opvallend resultaat is dat de antwoorden op 
de vraag hoe kun je als leidinggevende bijdragen aan zingeving? niet zozeer anders van 
aard zijn als de antwoorden op de vraag hoe kijk je aan tegen leiderschap en hoe geef je 
je leiderschap vorm in de praktijk?, als wel dat wanneer het thema zingeving aan de orde 
komt in relatie tot leiderschap, zich een verdieping voordoet in de antwoorden over hoe 
respondenten kijken naar leiderschap en hoe zij die verdieping in hun leiderschapspraktijk 
proberen vorm te geven. Ik heb in deze paragraaf laten zien dat thema’s als inspiratie, 
het aangaan van verbinding, het stimuleren van ontwikkeling, mede door het aanspreken 

Aandacht voor leiderschapsontwikkeling vanuit de organisatie is eveneens een belangrijke 
randvoorwaardelijke factor. 

Alles wat je aandacht geeft groeit: het bespreekbaar maken van leiderschap, 
leiderschapsontwikkeling en zingeving daarbinnen en daar een blijvend appel op doen, maakt 
dat deze onderwerpen tot leven komen. 

Inspiratie tot oog voor zingeving draagt meer bij dan het opleggen van aandacht voor zingeving. 
Dat gaat ook op voor leiderschap; inspiratie tot leiderschapsstijlen met oog voor zingeving en 
leidinggevenden de ruimte geven dat op eigen manier vorm te geven draagt meer bij dan het 
opleggen van gewenst leiderschapsgedrag. 

Borging van inspiratie draagt bij aan een duurzame inbedding van aandacht voor zingeving, 
bijvoorbeeld door verankering in de opleiding van leidinggevenden of in de HRM cyclus. 
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van drijfveren van medewerkers en oog hebben voor het waarom dan onderwerp van 
gesprek worden. En dat aandacht voor zingeving door leidinggevenden begint met het 
stellen van de (zin)vraag; waartoe ben ik er als leidinggevende? Uit de verzamelde data 
in dit onderzoek wordt duidelijk dat leiderschapsontwikkeling een randvoorwaardelijk 
proces is om als leidinggevende zingeving in de organisatie op een adequate wijze 
aan de orde te stellen. In paragraaf 6.3 heb ik daar uitgebreid over geschreven. In 
leiderschapsontwikkeling komen leiderschap en zingeving – in deze onderzoekscasus 
– dicht bij elkaar en lijken deze twee fenomenen sterk met elkaar verweven. Het is 
een ontwikkeling welke nooit af is, maar eerder dynamisch en altijd in beweging is en 
daarom ook altijd aandacht en ruimte behoeft. Deze ontwikkeling vindt vooral plaats 
in de leiderschapspraktijk zelf. Persoonlijke vorming en ontwikkeling als mens hangen 
nauw samen met, of zijn misschien niet eens te onderscheiden van, de ontwikkeling 
als leidinggevende. De leiderschapsontwikkeling, waarvan respondenten aangeven dat 
deze nodig is om bij te kunnen dragen aan zingeving voor anderen, vindt plaats in de 
individuele leidinggevende zelf en kan ook worden geïnitieerd door de organisatie. 
In het eerste deel van paragraaf 6.3 heb ik dilemma’s en spanningsvelden beschreven 
die zich voordoen in leiderschapsontwikkeling en voor de respondenten in dit onderzoek 
nauw samenhangen met hun eigen zingevingsproces en zinbeleving. Deze dilemma’s 
en spanningsvelden doen zich voor in het proces van leiderschapsontwikkeling en zijn 
een illustratie van hobbels en uitdagingen waar leidinggevenden zich in de leider-
schapspraktijk, als functionaris en als mens, mee geconfronteerd zien. Ik heb laten 
zien dat het leidinggeven aan en verantwoordelijk zijn voor mensen de persoonlijke 
ontwikkeling van leidinggevenden uitdaagt. Een andere uitdaging die ik heb beschreven 
is het vinden van balans tussen aandacht hebben voor medewerkers, oog voor het 
organisatiebelang en oog voor jezelf als leidinggevende. Het zijn deze uitdagingen 
die de vorming van leiderschap beïnvloeden; door de leiderschapspraktijk, zo geven 
respondenten aan, leren leidinggevenden om hun focus te verleggen: van focus 
op zichzelf en het behalen van resultaat en doelen, naar focus op aandacht hebben 
voor anderen. Leiderschapsontwikkeling gaat niet vanzelf geven de respondenten 
in dit onderzoek aan. Het aan de slag gaan met zinvragen is ondersteunend aan 
deze ontwikkeling. Zo geven respondenten aan dat  ruimte om authenticiteit in het 
leidinggeven te ontwikkelen, ruimte voor reflectie en ook ruimte voor leren en inspiratie 
aspecten zijn welke het zingevingsproces van leidinggevenden zelf – en daardoor het 
proces van leiderschapsontwikkeling – voeden.

Aansluitend gaf ik in het tweede deel van de paragraaf een toelichting over het belang 
van aandacht voor leiderschap en leiderschapsontwikkeling vanuit de organisatie. Alles 
wat je aandacht geeft groeit. Het in de organisatie op de agenda zetten van thema’s 
als leiderschap en zingeving geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkeling en een 
blijvende professionalisering van de mensen in de organisatie en daarmee uiteindelijk 
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aan de organisatie als geheel. De manier waarop de organisatie leiderschap en 
zingeving aan de orde stelt, inspireert medewerkers en zet hen aan tot zelfreflectie 
of bewustwording over de eigen manier van leidinggeven. Ook hier, zo liet ik zien, 
wordt duidelijk dat zingeving in organisaties begint met het aan de orde stellen van 
zinvragen. Het zijn de zinvragen die inspireren. Het is goed daar vanuit de top richting 
aan te geven door het stellen van zinvragen te stimuleren, maar inspiratie daartoe welke 
ruimte laat voor eigen invulling lijkt een grotere stimulans dan het voorschrijven van 
vastomlijnde kaders voor leiderschap; zinvragen stellen is inspirerend, maar het vooraf 
vastleggen van de antwoorden op die vragen niet. Tegelijkertijd is het borgen van die 
inspiratie, waardoor er blijvend een appel wordt gedaan op aandacht voor leiderschap 
en zingeving binnen de organisatie, wel degelijk van belang en heb ik laten zien hoe de 
Koninklijke Marechaussee daaraan werkt. 

In hoofdstuk 5 en 6 heb ik de uitkomsten van het empirisch deel van dit onderzoek uit-
voerig beschreven. Ik heb laten zien dat de kwalitatieve interviews, die in dit onderzoek 
de belangrijkste basis vormen, een waaier aan empirische kennis hebben opgeleverd 
over het thema zingeving in organisaties en de verbinding daarin met leiderschap. 
Deze data vormen voldoende basis om een framework voor zingeving in organisaties te 
vormen. Dat doe ik in hoofdstuk 7. Ik zal dit framework voorzien van een toelichting: wat 
zijn de belangrijkste aspecten? Waar ligt de kracht van dit framework en waar liggen de 
kwetsbaarheden? Ik zet ook de betekenis voor de leiderschapspraktijk uiteen. Hoofdstuk 
7 vormt eveneens de conclusie van dit onderzoek. Kort gezegd geef ik in dit hoofdstuk 
antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek: Hoe kan leiderschap in organisaties, 
zoals de Koninklijke Marechaussee, zingeving aan de orde stellen?
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7. Conclusie: 
zingeving als referentiekader 

in organisaties
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7.1 Zingeving als organisatievraagstuk
In de inleiding van dit boek benoemde ik dat werk een groot deel van het leven vult. 
Werk kan een levensvervulling zijn, waarmee mensen op authentieke wijze een bijdrage 
leveren aan hun omgeving en/of aan de maatschappij waar zij onderdeel van uitmaken. 
Werken heeft te maken met het leven en welzijn van mensen. Werk verbindt, met de 
buitenwereld en ook met wat in mensen is, in hun binnenwereld. De werkomgeving kan 
mensen aanzetten tot nadenken over of tot het stellen van essentiële vragen – zinvra-
gen – waardoor werk onderdeel wordt van het levensverhaal. Het zijn deze zinvragen die 
vaker in het domein van werk en organisatie worden gesteld èn beantwoord, nadat in de 
seculiere samenleving onderwerpen als zingeving, betekenisgeving en levensbeschou-
wing zijn teruggedrongen naar het privédomein. Organisaties zien zich daardoor steeds 
meer voor de uitdaging gesteld hoe zij zingeving in de context van werk en organisatie 
een plek kunnen geven. Zingeving is  een organisatievraagstuk geworden, terwijl zinge-
ving van origine geen thema van aandacht is binnen wetenschappelijke disciplines als 
organisatiewetenschappen en bestuurskunde. Zingeving als organisatievraagstuk wordt 
in de populaire en wetenschappelijke literatuur in verband gebracht met het initiërend 
vermogen van leiderschap. Deze studie ben ik gestart vanuit nieuwsgierigheid naar de 
antwoorden op een aantal vragen: Wat is zingeving in de context van werk en organi-
satie? Hoe kan aan zingeving een plek worden gegeven binnen organisaties? En hoe 
kunnen leidinggevenden daarin van betekenis zijn? Aan de hand van deze vragen for-
muleerde ik onderzoeksambities die aan deze studie ten grondslag lagen:

 
Door het verzamelen van empirisch materiaal het concept zingeving in organisaties 
beter beschrijven, definiëren en verfijnen, waardoor meer inzicht ontstaat in hoe het 
thema zingeving vorm krijgt binnen werk en organisatie.

Inzichtelijk maken hoe door leiderschap een bijdrage kan worden geleverd aan 
zingeving in werk en organisatie en wat dat vraagt van en betekent voor leiderschap 
en leiderschapsontwikkeling. 

Veelal worden in wetenschappelijke studies zingeving in organisaties en leiderschap 
in organisaties los van elkaar benaderd. In deze studie heb ik beide thema’s bij elkaar 
willen brengen door ze in één studie tegelijkertijd in ogenschouw te nemen en hun 
onderlinge verbanden te ontdekken.

Door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, in de vorm van een case-study 
binnen de Koninklijke Marechaussee, heb ik middels 56 kwalitatieve interviews met 
leidinggevenden op strategisch, tactisch en operationeel niveau van de organisatie een 
grote hoeveelheid empirische data verkregen. Naast de interviews vormden observatie 
en participatie ondersteunende onderzoeksmethoden. 

à 

à 
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De onderzoeksmethoden staan beschreven in hoofdstuk 4 van dit boek. Naast het 
beschrijven van de onderzoeksmethoden heb ik in dit hoofdstuk ook ruim aandacht 
gehad voor mijn positie als onderzoeker. In kwalitatief onderzoek is de onderzoeker 
zelf immers het belangrijkste instrument. Hoofdstuk 4, maar ook de hoofdstukken 
daarna, bevatten kaders waarin ik mijn observaties beschrijf. Daardoor geef ik de lezer 
de mogelijkheid om mijn gang in de organisatie en mijn gedachten over wat ik heb 
geobserveerd en geconstateerd te volgen. Deze observaties geven ook inzicht in hoe ik 
als onderzoeker mijn nabijheid en mijn distantie tot het onderzoeksobject, de Koninklijke 
Marechaussee, heb vormgegeven gedurende het onderzoek. In hoofdstuk 4 beschrijf ik 
eveneens het intensieve proces van handmatige codering en codering met behulp van 
software. Een uitgebreid proces van zowel deductief, inductief als conceptueel coderen 
heeft geleid tot het kunnen geven van een antwoord op de exploratieve vraagstelling 
in deze studie: 

Hoe kan leiderschap in organisaties, zoals de Koninklijke Marechaussee, 
zingeving aan de orde stellen?

Aan de hand van deze vraag is in dit onderzoek uitgezocht en geëxploreerd wat zin-
geving is in de context van werk en organisatie (bij de Koninklijke Marechaussee), hoe 
zingeving door leiderschap aan de orde kan worden gesteld en wat dat betekent en 
vraagt van leiderschapsontwikkeling en vorming. In deze studie is een discours voor 
zingeving in werk en organisatie tot stand gekomen, dat behulpzaam kan zijn bij het 
beter begrijpen van het fenomeen zingeving in de context van werk en organisatie. De 
centrale onderzoeksvraag  is naast een beschrijvende vraag eveneens een beleidsmatige 
vraag; hoe kan het? Beantwoording van de onderzoeksvraag leidt niet alleen tot een 
beschrijving (dicours), maar ook tot een framework voor het inbedden van zin- en 
betekenisgeving in organisaties en in de leiderschapspraktijk. Het is dit framework dat 
het antwoord vormt op de centrale vraag in deze studie. In dit hoofdstuk presenteer ik 
dit framework en neem ik de lezer daarin mee.
Met het ontwikkelen van dit framework op basis van empirische bevindingen heb ik een 
bijdrage geleverd aan het vergroten van wetenschappelijke kennis over en inzicht in het 
thema zingeving in organisaties. Het onderzoek, dat ik aan de hand van bovenstaande 
ambities heb uitgevoerd, heeft theoretische kennis opgeleverd. Zo heeft dit onderzoek 
kennis opgeleverd over hoe het thema zingeving in de organisatiecontext kan worden 
geconceptualiseerd en over hoe zingevingsvraagstukken binnen organisaties kunnen 
worden benaderd en begeleid. Dit onderzoek toont bovendien het belang van leider-
schap om zingeving in organisaties aan de orde te stellen, wat onder meer kennis 
heeft opgeleverd over de betekenis het inbedden van het fenomeen zingeving in 
leiderschapsvorming en -ontwikkeling. Naast theoretische waarde zijn de uitkomsten 
van dit onderzoek dan ook toepasbaar in de organisatie- en leiderschapspraktijk.
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Zingeving: een werkdefinitie als basis
Voorafgaand aan het empirisch onderzoek heeft literatuurstudie plaatsgevonden. Ik 
heb daarin beschreven dat zingeving een onderwerp van aandacht is binnen diverse 
wetenschappelijke disciplines. Traditioneel is zingeving een fenomeen dat wordt bes- 
tudeerd vanuit de geesteswetenschappen en de filosofie. Vanaf de 21ste eeuw is 
zingeving ook onderwerp van aandacht binnen de psychologie en meer recent is 
zingeving ook een opkomend aandachtsgebied binnen de organisatiewetenschappen, 
de arbeids- en organisatiepsychologie en bestuurskunde. Met name in het theoretisch 
kader (hoofdstuk 2) heb ik aandacht besteed aan deze verschillende wetenschappelijke 
perspectieven op en benaderingen van zingeving en het zingevingsvraagstuk in organi-
saties. In dit hoofdstuk richtte ik mij op het beschrijven van theoretische kennis over het 
fenomeen zingeving, heb ik vervolgens op basis van literatuur laten zien wat er reeds 
bekend is over zingeving in de context van werk en organisatie en heb ik ook een aantal 
leiderschapsstijlen nader toegelicht die zingeving op een eigen manier inbedden. Op 
basis van deze literatuurstudie heb ik ter samenvatting een werkdefinitie van zingeving 
gevormd. Het is deze werkdefinitie die aan de basis heeft gestaan van het empirisch deel 
van dit onderzoek: Zo bracht ik op basis van deze werkdefinitie focus aan in de interview 
topics en is hiermee de bril bepaald waarmee ik naar de praktijk van de Koninklijke 
Marechaussee keek. Het literatuuronderzoek heeft bijgedragen aan het duiden en 
begrijpen van de verkregen data in het empirisch deel van dit onderzoek. 

Voor de volledigheid herhaal ik hier de voorlopige werkdefinitie die ik in hoofdstuk 2 van 
dit boek formuleerde op basis van literatuurstudie:

Zingeving definieer ik in dit onderzoek als een continu proces waarin antwoorden 
op zinvragen worden gezocht, gevonden en herijkt en bestaansoriëntatie tot stand 
komt. Dit proces voltrekt zich met name in het innerlijke domein van individuen, maar 
staat niet los van sociale interactie. Zinvragen zijn vragen naar individuele identiteit, 
sociale identiteit, het moreel wenselijke en naar het wenkend perspectief en komen 
voort uit de menselijke wil om van betekenis te zijn. 
 
Met daarbij de volgende nadere toelichting: Het proces is cognitief en affectief; 
zij draagt bij aan de mogelijkheid tot (bestaans)oriëntatie en samenhang maar ook 
aan het ervaren van betrokkenheid en verbinding. Als het proces positief verloopt 
dan ervaren mensen betrokkenheid, begrijpelijkheid, gemoedsrust, eigenwaarde 
en competentie. Het zingevingsproces is te herkennen aan haar narratieve ver-
schijningsvorm waarin het verbeeldingsvermogen een belangrijke rol speelt. Het 
zingevingsproces begrijpen hangt dan ook nauw samen met het luisteren naar en 
het verstaan van verhalen. Zelfverwerkelijking (authenticiteit), groei en ontwikkeling, 
of de mogelijkheid daartoe, zijn belangrijke aspecten van het zingevingsproces, 
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met name in de context van werk en organisatie. In organisaties doet zich ook de 
collectieve vraag voor van de identiteit van de organisatie als geheel. Het aan de 
orde stellen van zingeving in werk en organisatie is in belangrijke mate gekoppeld 
aan het initiërend vermogen van leidinggevenden. Dat vermogen is gelegen in het 
kunnen aanbrengen van een betekenisvolle visie, waardoor individuele medewerkers 
in staat worden gesteld hun betekenis of meerwaarde in het geheel te duiden, in het 
stellen van zinvragen en in het ruimte bieden aan het zoeken naar antwoorden. Maar 
zingeving komt niet alleen aan de orde als onderwerp van aandacht als het gaat om 
de manier waarop een leider leidinggeeft aan anderen. Zingeving in de context van 
werk en organisatie begint met name daar waar leidinggevenden zichzelf zinvragen 
stellen en starten met het proces van het vinden van antwoorden op hun eigen 
zinvragen.

Het is dit theoretisch kader op basis waarvan ik de keuze maakte om mij in dit onderzoek 
niet uitsluitend te focussen op het in kaart brengen van wat zingeving in werk en 
organisatie is op het niveau van de individuele medewerker. Enerzijds omdat in nagenoeg 
alle literatuur tot nu toe de rol van het individu ten aanzien van het zingevingsproces – 
zowel binnen als buiten de context van werk en organisatie – reeds prominent naar voren 
komt. Anderzijds omdat het individuele niveau niet het enige niveau is dat bijdraagt 
aan het ervaren van zingeving in werk en organisatie. Ook het niveau van teams en 
de organisatie als gehele entiteit dragen bij aan het ervaren van zingeving in werk en 
organisatie. Dat wordt in de literatuur ook niet ontkend, maar veel studies richten zich op 
één van de drie domeinen. Het in één studie beschouwen van verschillende niveaus is 
wellicht effectiever (Neal en Bennet, 2000) en is passend bij kwalitatief onderzoek waarin 
een fenomeen zo veel als mogelijk vanuit een holistisch perspectief wordt beschouwd. 
Het is mijn persoonlijke mening dat zicht op en inzicht in de verschillende niveaus 
in een organisatie, waarop zingeving wordt ervaren en tot stand komt, van belang 
is in het systematisch begrijpen van het concept zingeving in organisaties. En, niet 
onbelangrijk, in dit onderzoek, waarin naast zingeving in organisaties ook de betekenis 
van leiderschap in relatie tot zingeving in organisaties wordt onderzocht: leiderschap 
speelt een rol in de verbinding tussen deze verschillende niveaus. In dit onderzoek heb 
ik bij het analyseren van de empirische data dan ook gebruik gemaakt van een indeling 
in verschillende organisatieniveaus; het individuele niveau, het team of groepsniveau en 
het niveau van de organisatie als geheel. Dit was nadrukkelijk zichtbaar in hoofdstuk 5. 
In dit hoofdstuk beschreef ik wat zingeving – in deze onderzoekscasus – is in de context 
van werk en organisatie op het niveau van het individu, het teamniveau en het niveau 
van de organisatie als entiteit. 
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7.2 Zingeving in werk en organisatie: een framework
In hoofdstuk 5 heb ik – alvorens te beschrijven wat zingeving in werk is – laten zien dat 
het lastig is voor respondenten om zingeving te beschrijven los van voorbeelden uit de 
dagelijkse werkelijkheid en de context van werk. Dat wijst erop dat zingeving in werk 
en daarbuiten als vanzelfsprekend in elkaar overlopen, zonder dat mensen zich daar 
direct bewust van zijn. Het kan er ook op wijzen dat zingeving dusdanig verbonden 
is met werk en ook met leiderschap dat het niet gemakkelijk is om deze separaat te 
beschouwen, wat ik in deze studie ten behoeve van onderzoeksdoeleinden wel heb 
gedaan. In de werkelijkheid is dat wat ik als onderzoeker in dit onderzoek van elkaar 
onderscheid, dus nauw met elkaar verbonden. Dat is ook wat ik zag na het proces van 
inductief coderen. Na dit proces is een zeer uitgebreide codeboom ontstaan, die liet 
zien dat in de praktijk veel van de topic thema’s, die in de conversatiehulp opgenomen 
staan, in werkelijkheid veelal door elkaar heen lopen. De codeboom die is ontstaan 
na het inductieve coderingsproces laat dus een heel waarheidsgetrouw beeld liet zien, 
maar heeft voor gebruik in het kader van onderzoeksdoeleinden vereenvoudiging nodig 
gehad.
In een eerste beschouwing blijkt ook dat zingeving wordt ervaren, als een complex 
geheel van factoren en nauw samenhangt met ‘wie je bent en hoe het met je gaat’; 
het leren vinden van een eigen koers in het leven en het ervaren van gedrevenheid. 
Het ervaren van zingeving wordt daarnaast duidelijk geassocieerd met het gevoel 
hebben ertoe te doen, van betekenis te zijn en een stempel te kunnen zetten op alles 
wat je doet. En ook heeft zingeving een duidelijke affectieve kant; zingeving te wordt 
geassocieerd met positieve emoties als geluk, plezier en het ervaren van verbondenheid. 

Zingeving in werk en organisatie: individu, team en organisatie
Na de algemene en eerste beschouwing naar zingeving in algemene zin, is in dit onder-
zoek op basis van analyse van het empirisch onderzoeksmateriaal het framework, of 
discours voor zingeving in werk en organisatie tot stand gekomen. In de empirische 
bevindingen komt naar voren dat zingeving in werk en organisatie tot stand komt, door 
een verscheidenheid aan aspecten op het niveau van het individu (de medewerker), op 
het niveau van teams en op het niveau van de organisatie als entiteit. Deze aspecten raken 
aan zinvragen naar individuele en sociale identiteit. Ik vat deze aspecten hieronder samen. 
 

Op het niveau van het individu, komt het ervaren van zingeving in werk met name tot 
stand door; 

–   Het hebben van een betekenisvol doel dat bijdraagt aan beleving in het werk;
–   De ervaring aan het geheel, het betekenisvolle doel, ook een individuele bijdrage 

te kunnen leveren;

–   Het kunnen bijdragen aan verbetering en vooruitgang (professionalisering) en de 
ervaring daarin het verschil te kunnen maken;
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–   Het hebben van mogelijkheden tot ontplooiing in het werk;
–   Het kunnen werken op basis van eigen drijfveren;
–   En tot slot het krijgen van waardering, waarmee wordt bedoeld dat je je als individu 

gezien en gewaardeerd weet om wie je bent en wat je bijdraagt.

Op het niveau van teams wordt zingeving in werk en organisatie met name ervaren door:
–   De aanwezigheid van een sterke teamgeest en korpsgeest (esprit de corps binnen 

de specifieke onderzoekscasus van de Koninklijke Marechaussee);

–   Ruimte voor teamontwikkeling, waarin aandacht is voor het aangaan van verbinding 
tussen de teamleden, onder andere doordat zinvragen in het team aan de orde 
komen, zoals: wie ben ik in de context van het team? Wat is mijn aandeel in het 
team? En hoe kunnen we elkaar helpen? Ook het gezamenlijk duiding geven 
aan hetgeen het team te doen staat en bestendigen dat op structurele basis 
gesprekken met elkaar worden gevoerd over dingen die er toe doen, dragen bij 
aan de ervaring van zingeving;

–   Teamgeest en teamontwikkeling vormen een belangrijke basis om gezamenlijk te 
kunnen werken aan kwaliteit en professionaliteit, aan leerdoelen en vakmanschap, 
het derde aspect van zingeving op het niveau van teams.

Een belangrijk deel van het ervaren van zingeving op het niveau van de organisatie 
als geheel gaat over de meerwaarde van de organisatie in de samenleving. Zingeving 
op het niveau van de individuele medewerker wordt voor een belangrijk deel ervaren 
wanneer een individu ervaart een bijdrage te kunnen leveren aan een groter geheel. 
Die bijdrage komt voor een belangrijk deel tot stand doordat individuen participeren 
in de organisatie en via die participatie een bijdrage leveren aan de samenleving. 
Een inspirerende visie als organisatie, welke haar plek en bijdrage in die maatschappij 
duidelijk maakt, versterkt het gevoel van bijdrage en is behulpzaam in het zichtbaar 
maken van de bijdrage voor de medewerker. Naast een inspirerende organisatievisie, 
vergroot het kunnen meedenken en meedoen aan het ontwikkelen van de organisatie 
het gevoel van verbondenheid met de organisatie. Het is die verbondenheid welke 
door respondenten wordt beschreven als het ervaren van zingeving. Daarnaast krijgt 
zingeving op het niveau van de organisatie ook vorm door verschillende elementen in 
het ‘organisatiebeleid’ zoals;

–   Het wel of niet aan de orde stellen van zingeving en zinvragen, wat afhankelijk 
is van leidinggevenden. Welke vragen stellen zij aan medewerkers? Aan welke 
indicatoren en parameters wordt aandacht gegeven? En is daarin wel of geen 
ruimte voor zinvragen en aspecten van zingeving? 

–   De mate van diepgang en kwaliteit van leiderschap die kan worden bereikt en 
daarmee aan de implementatie en borging van aandacht voor zingeving(saspecten), 
continuïteit in leiderschap draagt daaraan bij.
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–   Ruimte voor eigenheid van de organisatie en voor de expressie van vakmanschap 
draagt bij aan het ervaren van zingeving. In de onderzochte casus heeft de hybride 
onderbrenging van het gezag en het beheer van de organisatie bureaucratie tot 
gevolg. Het is deze bureaucratie die de expressie van vakmanschap beperkt, wat 
regelmatig leidt tot (niet zingevende) frustratie.

–   Verbetering, vooruitgang en vernieuwing in de organisatie dragen eveneens bij 
aan ervaren van zingeving. In de empirische data wordt duidelijk dat de introductie 
van een ander type leidinggevenden (en deze ook anders op te leiden; opleiding 
waarin aandacht is voor zingeving en leiderschap) bijdraagt aan vooruitgang en 
professionalisering van de organisatie en daarmee aan de ervaring van zingeving. 

–   Ook de inrichting van werkprocessen is bepalend voor het ervaren van zingeving; zijn 
werkprocessen zo ingericht dat deze mogelijkheden bieden voor medewerkers om 
een bijdrage te leveren die er toe doet? Dat een medewerker kan groeien? Zowel 
het werkaanbod (hoeveelheid) als uitdagend werk dat ontwikkelmogelijkheden 
biedt, dragen bij aan het ervaren van zingeving in werk.

–   De mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing (waaronder opleidingen) die 
zijn ingebed in het personeels- en loopbaanbeleid.

Deze samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit hoofdstuk 5, brengt mij bij het 
eerste deel van het framework, zoals afgebeeld op pagina 304. 

Wat we in het framework zien is eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste bevin-
dingen zoals ik deze in hoofdstuk 5 uitgebreid heb toegelicht, weliswaar in een cirkel 
gepresenteerd. Waarom is dat? Ik kies bewust voor deze weergave omdat ik daarmee 
wil benadrukken dat zingeving in werk en organisatie geen statisch geheel of een punt 
is dat op enig moment wordt bereikt. Het is een fenomeen dat continu in beweging is 
en onder invloed staat van vele factoren. De cirkel symboliseert dus een continu proces, 
waarin dan weer de ene kant dan weer de andere kant op wordt bewogen, maar waarin 
het ook van belang is om evenwicht te bewaren tussen of beter gezegd in het besteden 
van aandacht tussen de verschillende niveaus of domeinen waarop zingeving in werk en 
organisatie tot stand komt. De weergave in een cirkel zou dan ook moeten benadrukken 
dat zingeving in werk en organisatie geen ‘afvinklijstje’ is. Hoewel veel studies, zoals ik heb 
laten zien in hoofdstuk 2, met name gericht zijn op het individuele niveau heeft onderzoek 
in deze casus echter laten zien dat zingeving in werk wordt bepaald door een diversiteit 
aan aspecten op zowel het individuele niveau als ook op het team- en organisatieniveau. 
Zingeving in de organisatie wordt in deze onderzoekscasus, voor een groot deel bepaald 
door het niveau van de individuele medewerker, maar in hoofdstuk 5 hebben we kunnen 
zien dat aspecten op het niveau van de organisatie als geheel het ervaren van zingeving 
sterk beïnvloeden. Ook dat pleit voor een weergave in een cirkel; het is het geheel 
(de som van de delen) dat bepalend is of zingeving in werk wel of niet wordt ervaren. 
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In de cirkel heb ik de verschillende domeinen gescheiden door een stippellijn. Ook dat 

is een bewuste keuze en heeft een symbolische betekenis. Wanneer je de bevindingen 

op de verschillende niveaus – het individuele, team- en organisatieniveau – naast elkaar 

legt, wordt duidelijk dat er tussen de niveaus overlap bestaat ten aanzien van de inhoud 

van de verschillende aspecten die bijdragen aan het ervaren van zingeving in werk en 

organisatie. Op basis van deze bevindingen zou je kunnen stellen dat – wat eveneens een 

deel van het antwoord vormt op de centrale vraagstelling in dit onderzoek – zingeving in 

de context van werk en organisatie in deze onderzoekscasus tot stand komt door:

–   Ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, waardoor mensen als per-

soon en als professional kunnen groeien;

–   De ervaring een individuele bijdrage te hebben aan een groter en betekenisvol 

geheel of doel en in het bijzonder aan vooruitgang, vernieuwing en verbetering en 

daarin een verschil te kunnen maken;

–   Ruimte om in die bijdrage iets van jezelf te laten zien (authenticiteit) en tot uiting te 

laten komen (talenten, kwaliteiten) en daar ook in gezien en gewaardeerd te worden.

Individu
• Betekenisvol doel à beleving 

• Van betekenis en meerwaarde zijn à 
individuele bijdrage aan het geheel

• Bijdragen aan professionele 
verbetering en vooruitgang 

(verschil maken)
• Mogelijkheden voor ontplooiing

• Aanspreken drijfveren en waarden
• Waardering (gezien worden)

Team
• Team- en korpsgeest; samenwerken, 

samen doen à sociale steun
• Teamontwikkeling; verbinding 

aangaan in het team
• Samenwerken aan kwaliteit en 
professionaliteit à structureel 

inbedden

Organisatie
• Inspirerende visie à maatschappelijke bijdrage

• Bijdragen aan ontwikkeling organisatie à 
verbondenheid

• Zinvragen aan de orde stellen
• Bereiken van diepgang en kwaliteit in leiderschap   

à borging zingeving
• Ruimte voor vakmanschap

• Vernieuwing, vooruitgang en professionalisering
• Mogelijkheden ontwikkeling i/h werk

• Ontplooiingsmogelijkheden
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Dit brengt mij tot de volgende weergave van het framework:

Individu Team

Organisatie

Zingeving in werk 
en organisatie:

1. Ruimte voor persoonlijke en 

professionele groei.
2. Ervaring een individuele bijdrage 

te hebben aan een groter en 

betekenisvol doel.

3. Ruimte om in die bijdrage iets van 

jezelf te laten zien (authenticiteit) 
en daar ook in gezien en 

gewaardeerd te worden.

Leiderschap is een belangrijke facilitator in het scheppen van condities voor zingeving 
in werk en organisatie, zo heb ik beschreven in hoofdstuk 6. Ik beschreef hoe leiding-
gevenden binnen deze onderzoekscasus uiting geven aan leiderschap. Op basis van die 
bevindingen kunnen we stellen dat leidinggevenden een aantal aspecten centraal stellen 
in het leidinggeven; het hebben en uitdragen van een visie, het hebben van aandacht 
voor de ontwikkeling van medewerkers, het tot stand brengen van een goed werkklimaat 
en het belang van een benaderbare houding of attitude richting medewerkers. Maar in 
dit onderzoek heb ik ook specifiek met de respondenten gereflecteerd op hoe zingeving 
een plek heeft binnen leiderschap. Op basis van de empirische bevindingen in deze 
onderzoekscasus kan een opvallende constatering worden gedaan: Wanneer met de 
respondenten wordt gereflecteerd op hoe zij als leidinggevende kunnen bijdragen aan 
zingeving voor medewerkers door middel van hun leiderschap, kijken respondenten 
niet zozeer anders naar (hun eigen) leiderschap, maar wanneer er meer (bewust) wordt 
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nagedacht over wat leiderschap kan betekenen voor zingeving ontstaat er een ver-
diepende kijk op leiderschap. Bijvoorbeeld: het hebben van een visie wordt dan 
verdiept naar het hebben van aandacht voor ‘het waarom’, het creëren van beleving 
in het werk. Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers verdiept zich in oog en 
aandacht voor drijfveren van medewerkers; leidinggevenden stimuleren dan door het 
stellen van vragen (zinvragen) zelfreflectie bij medewerkers aan wie zij leidinggeven. 
Leidinggevenden worden zich – vanuit het perspectief dat zij kunnen bijdragen aan 
zingeving voor anderen – bewust van hun mogelijke rol; ontwikkeling van medewerkers 
kan gestimuleerd worden wanneer zij zichzelf als leidinggevende inzetten voor de groei 
van anderen.

In het kunnen bijdragen aan zingeving voor medewerkers lijkt in deze onderzoekscasus 
het aangaan van verbinding door de leidinggevende een cruciale factor. Verbinding 
biedt openheid en ruimte voor het bespreekbaar maken van wat er toe doet, van dilem-
ma’s en blokkades. Verbinding is een wederzijds begrip. Het aangaan van verbinding 
vraagt om openheid en om kwetsbaar te kunnen zijn van zowel degenen die leiding 
ontvangen, maar ook zeker van degene die leidinggeeft. Verbinding draagt bij aan 
veiligheid om datgene bespreekbaar te maken wat er toe doet, wat er nodig is om 
zingeving in werk en organisatie te ervaren, van dillema’s en blokkades. Het aangaan van 
verbinding draagt bij aan zelfreflectie bij leidinggevenden, die zich vragen gaan stellen, 
zinvragen, zoals: waartoe ben ik leidinggevende? Wie wil ik zijn als leidinggevende? 
Hoe kan ik inspirerend zijn en een verschil maken voor anderen? Wat zijn mijn intenties? 

Leiderschapsontwikkeling is een relevant en essentieel proces en ligt aan de basis van 
het aan de orde kunnen stellen van zingeving in werk en organisatie door leiderschap. 
Leiderschapsontwikkeling komt in deze casus naar voren als randvoorwaardelijk 
proces om zingeving in werk en organisatie op een adequate wijze aan de orde te 
kunnen stellen. Leiderschapsontwikkeling doet zich zowel voor aan de kant van iedere 
individuele leidinggevende, maar ook aan de kant van de organisatie; het inspireren 
van leidinggevenden en het aanbrengen van ontwikkeling in leiderschap is ook een 
activiteit die door de organisatie kan worden gestimuleerd. Leiderschapsontwikkeling 
van individuele leidinggevenden en leiderschapsontwikkeling in de organisatie zijn twee 
processen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Dat brengt mij bij de volgende weergave 
van het framework:
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Leiderschapsontwikkeling met zinvragen als leidraad
Leidinggevenden in deze onderzoekscasus omschrijven leiderschapsontwikkeling als 
‘bezig zijn met zingeving voor zichzelf’. Respondenten in dit onderzoek geven aan 
dat ontwikkeling van leidinggevenden essentieel is om als leidinggevende te kunnen 
bijdragen aan zingeving voor anderen. In het proces van leiderschapsontwikkeling 
komen de fenomenen leiderschap en zingeving dicht bij elkaar. Het is dit proces waarin 
meerdere zinvragen centraal staan, of beter geformuleerd; het proces van leiderschaps-
ontwikkeling voltrekt zich langs het stellen en beantwoorden van zinvragen. Leider-
schapsontwikkeling is nooit af, het is een proces dat altijd in beweging blijft en daarom 
ook altijd om ruimte en aandacht vraagt. Persoonlijke vorming en ontwikkeling als mens 
zijn nauw verbonden met leiderschapsontwikkeling. 

Het ontwikkelen van leiderschap gaat niet vanzelf. Het is een ontwikkeling die gepaard 
gaat met dillema’s en uitdagingen waar leidinggevenden zich – als functionaris maar 
ook als mens – mee geconfronteerd zien. Het zijn deze dilemma’s en uitdagingen, die 
door respondenten gekoppeld worden aan hun eigen zingevingsproces; ‘het doet iets 
met hen als mens en geeft richting aan hun vorming als leidinggevende’. Met name de 
confrontatie dat het leidinggeven gaat om mensen, daar verantwoordelijkheid voor te 
dragen, met alles wat daar bij hoort, is voor respondenten bepalend geweest voor hoe 

Individu Team

Organisatie

Zingeving in werk 
en organisatie

  LEIDERSCHAPSONTWIKKELING IN DE ORGANISATIE

LE
ID

ERSCHAPSONTWIKKELING LEIDINGGEVENDEN
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zij hun leiderschap vorm geven. Het is deze confrontatie die een aantal zinvragen bij 
leidinggevenden doet opkomen, zoals; wie ben ik als leidinggevende? Wie ben ik, of 
wil ik zijn, als leidinggevenden voor mijn mensen? Wat is mijn verantwoordelijkheid ten 
opzichte van anderen? Wat kan ik betekenen voor anderen? 
Leiderschap wordt door de respondenten in deze casus ook ervaren als een continu 
balanceren tussen het hebben van oog en aandacht voor de ander (de medewerker), 
de organisatie en aandacht voor zichzelf. Balans leren houden heeft ook te maken met 
de verwachtingen die leidinggevenden van zichzelf hebben. Wat kan ik? Wat vind ik  
dat ik moet doen en wat niet? Hoeveel grip en controle heb ik nodig? Durf ik los te  
laten? Waar liggen mijn grenzen en beperkingen? zijn dan zinvragen die opkomen 
en waarvan de leiderschapspraktijk vraagt om beantwoord te worden. Verschillende 
respondenten geven aan dat zij hebben moeten leren om dichtbij zichzelf te blijven, 
de ontwikkeling van zelfvertrouwen als leidinggevende is dan ook een belangrijke 
factor. De meest opvallende persoonlijke ontwikkeling die leidinggevenden schetsen 
in dit onderzoek is dat zij door de leiderschapspraktijk leren om hun focus te verleggen: 
van focus op zichzelf en het behalen van resultaat en doelen, naar focus op aandacht 
hebben voor anderen. 
Ruimte om zinvragen te stellen is ondersteunend in het proces van leiderschapsont-
wikkeling. Respondenten in dit onderzoek geven aan dat ruimte om authenticiteit te 
ontwikkelen in het leidinggeven, ruimte voor reflectie, om te leren en voor inspiratie, 
aspecten zijn die het zingevingsproces van leidinggevenden zelf en daardoor ook hun 
leiderschapsontwikkeling voeden. Steun, begeleiding en voorbeelden van andere 
leidinggevenden zijn essentieel in dit proces.

De organisatie kan een belangrijke impuls geven tot leiderschapsontwikkeling
Maar niet alleen leiderschapsontwikkeling van individuele leidinggevenden komt in 
dit onderzoek naar voren als randvoorwaardelijk proces, ook de ontwikkeling van 
leiderschap in de organisatie is een factor. Doordat de organisatie leidinggevenden 
inspireert en uitdaagt om met leiderschapsontwikkeling aan de slag te gaan stimuleert 
zij ook aandacht voor zingeving. In hoofdstuk 6 liet ik zien dat op basis van de empirische 
bevindingen het goed is om als organisatie richting te geven aan het soort leiderschap dat 
gewenst is binnen de organisatie. Bijvoorbeeld door leidinggevenden te inspireren met 
leiderschapsfilosofieën en stijlen welke aandacht voor zingeving(saspecten) inbedden, 
maar dat inspiratie daartoe welke ruimte laat voor eigen invulling, beter uitpakt. Tegelijkertijd 
is het borgen van die inspiratie waardoor er blijvend een appel wordt gedaan op aandacht 
voor leiderschap en zingeving van belang; want wat je aandacht geeft dat groeit.  
De ontwikkeling van individuele leidinggevenden en de ontwikkeling van leiderschap in 
de organisatie beïnvloeden elkaar wederzijds en houden elkaar in beweging. Zij staan 
daarom niet los staan van elkaar, dat wordt in het framework gesymboliseerd door de 
cirkelvormige pijlen.
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Maar daarmee is het framework nog niet compleet. Ik benoemde net al dat het aangaan 
van verbinding op basis van de bevindingen in deze onderzoekscasus een essentiële 
factor blijkt om als leidinggevende te kunnen bijdragen aan zingeving voor anderen. 
Verbinding moet mijns inziens dan ook een plek krijgen binnen het framework.  
Maar niet alleen verbinding. Ook het geven van ruimte aan anderen en het als leiding-
gevende zelf ruimte ervaren, is naast verbinding een essentiële factor. Het gaat om 
ruimte in verschillende betekenissen van het woord zoals: het hebben van regelruimte 
(als medewerker en leidinggevende), ruimte om je bijdrage te kunnen laten zien, maar 
ook ruimte om te leren. Leidinggevenden hebben op hun beurt ruimte nodig om het 
leidinggeven vorm te geven, om dat op hun eigen manier te doen. Het is niet voor niets 
dat respondenten aangeven dat inspiratie tot het nadenken over de rol van leiding-
gevende in relatie tot zingeving in de organisatie meer doet dan het opleggen van 
gewenst leiderschap. Zowel het geven van leiding aan anderen als ook het ontwikkelen 
van leiderschap is gebaat bij ruimte.  Als laatste voeg ik dan ook de begrippen ver-
binding en ruimte toe aan het framework.

VERbINDING

RuImTE

Individu Team

Organisatie

Zingeving in werk 
en organisatie

  LEIDERSCHAPSONTWIKKELING IN DE ORGANISATIE
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ERSCHAPSONTWIKKELING LEIDINGGEVENDEN
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7.3 Slotbeschouwing
Het ontstane discours, weergegeven in het framework vormt het antwoord op de 
hoofdvraag van deze studie. Het framework geeft antwoord op de vraag wat zingeving 
in de context van werk en organisatie is en laat eveneens zien dat leiderschap en 
leiderschapsontwikkeling essentiële processen zijn om zingeving in de context van werk 
en organisatie aan de orde te stellen. Wat kunnen we nu specifiek leren op basis van 
dit discours, wat weten we nu na het doen van deze studie? In deze slotbeschouwing 
reflecteer ik op de waarde en bruikbaarheid van het onderzoek, ik zal daarbij oog hebben 
voor de praktische waarde alsook voor de theoretische waarde.

Na het doen van deze studie weten we dat medewerkers en leidinggevenden op 
verschillende niveaus in de organisatie inderdaad zingevingsvragen hebben in en aan 
de organisatie. We hebben gezien dat deze vragen niet alleen gesteld worden op het 
individuele niveau, maar breed in de organisatie worden gekoppeld aan de organisatie 
en aan leiderschap binnen de organisatie. We hebben ook kunnen constateren dat het 
aan de orde stellen van zingeving of aspecten daarvan geïnitieerd door de organisatie 
tot gevolg heeft dat het gesprek over zingeving wordt gevoerd. Het expliciet maken van 
het thema zingeving doet iets in de ervaring van mensen. In die zin lijkt het goed om 
zingeving expliciet te maken door het te benoemen en onderdeel uit te laten maken van 
het organisatiebeleid en de leiderschapspraktijk.

Praktische waarde: inzicht
Dit onderzoek had tot doel om te expliciteren wat zingeving is in de context van werk 
en organisatie en hoe leiderschap daaraan kan bijdragen. Eén van de eerste dingen 
die dit onderzoek en het daaruit voortvloeiende framework oplevert, is inzicht, wat met 
name impulsen geeft met betrekking tot praktische bruikbaarheid. Door dit onderzoek 
is meer inzicht ontstaan in de fenomenen zingeving, leiderschap en de verbinding 
daartussen. In hoe zij worden begrepen en verstaan in de praktijk. De studie heeft 
meer taal kunnen geven aan de begrippen, heeft laten zien hoe leiderschap een rol 
speelt en dat zingeving door diverse niveaus in de organisatie wordt bepaald. Het naast 
elkaar zetten van de opgehaalde kennis en het met elkaar in verband brengen van 
die kennis, zoals in het framework dat in de vorige paragraaf is gepresenteerd, heeft 
daarmee bijgedragen aan het expliciteren van de ‘common sense’. Daarmee is een 
nieuwe vorm van kennis geproduceerd.  De ‘common sense’ is vaak zo vanzelfsprekend 
dat zij niet meer op systematische wijze geëxpliciteerd wordt, met als gevolg dat er 
eigenlijk onvoldoende inzicht is, wat eveneens remmend werkt om fenomenen verder 
te onderzoeken, te operationaliseren en/of te implementeren. Door het gebruik van 
quotes ter ondersteuning van de weergegeven analyses, heb ik taal willen geven aan 
wat er onder de verschillende aspecten van zingeving in werk en organisatie wordt 
verstaan. Wat dit onderzoek ook gebracht heeft, en wat wellicht minder vaak gebeurd 
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zowel in wetenschappelijk onderzoek als in organisatieonderzoek en -evaluatie, is het 
illustreren van welke aspecten op welk niveau van de organisatie bijdragen aan het wel 
of niet ervaren van zingeving bij medewerkers in de organisatie. Niet met als doel om 
een ‘theory of everything’ tot stand te brengen, maar om te laten zien hoe complex het 
vraagstuk zingeving in werk en organisatie eigenlijk is. Dat overzicht maakt duidelijk 
dat interventies van welke aard dan ook altijd een holistische en integrale beschouwing 
en doordenking nodig hebben om werkelijk te kunnen overzien wat de betreffende 
interventie doet met de beleving van zingeving. Dat impliceert ook de noodzaak van 
samenwerking tussen verschillende lagen in een organisatie, alsook tussen verschillende 
functionarissen. Het gepresenteerde framework kan professionals daarvan bewust 
maken en daarom behulpzaam zijn. Wanneer een organisatie het streven heeft om zin-
geving in werk en organisatie in te bedden dan zal zij zich bewust rekenschap moeten 
geven van alle aspecten die in het framework staan benoemd. Met de weergave van het 
framework wil ik benadrukken dat afstemming tussen deze organisatieniveaus, tussen 
organisatiestructuur en -cultuur, tussen organisatiebeleid en -praktijk noodzakelijk is om 
zingeving in werk en organisatie op een gedegen wijze aan de orde te stellen. 
Het framework kan diverse soorten functionarissen en afdelingen behulpzaam zijn om 
vanuit het eigen perspectief zingeving in de organisatie vorm te geven. Het framework 
dat tot stand is gekomen kan worden gebruikt als handvat; leidinggevenden kunnen 
het gebruiken om gesprekken over zingeving of aspecten daarvan vorm te geven, 
beleidsmakers kunnen het framework gebruiken als referentiekader bij het inrichten 
van organisatiestructuren, werkprocessen en organisatiebeleid. Opleidingsdeskundigen 
kunnen het framework gebruiken voor het ontwikkelen van leiderschapstrainingen die 
aandacht en ruimte voor aspecten van zingeving inbedden, managementteams kunnen 
het framework gebruiken om hun besluiten te doordenken vanuit het perspectief van 
zingeving in organisaties en organisatieadviseurs kunnen op hun beurt het framework 
gebruiken om organisaties en leidinggevenden te bevragen op hoe zij vormgeven 
aan de verschillende aspecten; kortom uiteenlopende functionarissen in organisaties 
kunnen het framework toepassen om vanuit het eigen perspectief de uitgangspunten 
uit het framework om te zetten in hun werkpraktijk.

Het onderzoek heeft ook inzicht gegeven in de samenhang tussen zingeving en het 
effect dat leidinggevenden daarop kunnen hebben. Wanneer je als leidinggevende die 
samenhang niet ziet, is het lastig om daar iets mee te doen. In die zin kan dit inzicht 
de bewustwording van leidinggevenden over hun betekenis als leidinggevende met 
betrekking tot zingeving vergroten. Het framework helpt leidinggevenden te begrijpen 
hoe zij als persoon kunnen bijdragen aan zingeving voor anderen. Het framework maakt 
ook inzichtelijk dat er ruimte voor leiderschapsontwikkeling nodig is. Dat betekent ook 
iets voor organisaties; als leiderschapsontwikkeling een belangrijk randvoorwaardelijk 
proces betreft om zingeving in werk en organisatie aan de orde te kunnen stellen, dan is 
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ruimte voor leiderschapsontwikkeling vanuit het perspectief, zoals ik dat in dit onderzoek 
schets, van belang. Dit onderzoek heeft de issues en uitdagingen die zich voordoen 
in die leiderschapsontwikkeling beschreven en heeft inzichtelijk gemaakt welke type 
zinvragen in die ontwikkeling aan de orde zijn. Dat inzicht kan worden gebruikt om 
programma’s voor leiderschapsontwikkeling aan te passen en/of nader vorm te geven.

Dit onderzoek heeft ook inzichtelijk gemaakt dat zingeving in organisaties een dynamisch 
proces is en geen momentopname. Een proces is iets dat continu aandacht behoeft. Het 
wel of niet ervaren van zingeving in werk en organisatie is afhankelijk van constante 
veranderingen die zich in organisaties voordoen. Veranderingen – van binnenuit ontstaan 
of van buitenaf ingegeven – zijn in organisaties tegenwoordig de enige constante. Tegen 
al deze veranderingen zal een organisatie zich steeds weer vragen moeten stellen over 
wat dit betekent voor zingeving of aspecten daarvan. 

In dit onderzoek heb ik laten zien dat leidinggevenden een belangrijke eigenaarschapsrol 
hebben ten aanzien van het aan de orde stellen van zingeving in werk en organisatie. 
Naast de vraag hoe richt je een organisatie in, zodat die inrichting bijdraagt aan het 
ervaren van zingeving, is ook de vraag aan de orde welke ruimte leiderschap ge-
geven wordt om zingeving een plek te bieden en daadwerkelijk een onderwerp van 
aandacht te laten zijn. Wil je als organisatie de stijl van leiderschap in de organisatie 
beheersen? Of inspireer je leidinggevenden om hun eigen weg daarin te vinden? Geef 
je leidinggevenden de ruimte om met hun team een team te kunnen zijn? Kies je voor 
het plannen op capaciteit door het aansturen van individuen? Of kies je er als organisatie 
voor om ruimte en mogelijkheden bij leidinggevenden te laten? Ogenschijnlijk kleine 
vragen, maar de antwoorden op deze vragen bepalen in belangrijke mate of aspecten 
van zingeving in werk en organisatie de ruimte krijgen of niet en daarmee ook of de 
beleving van zingeving door medewerkers gunstig of ongunstig wordt beïnvloed.

Theoretische waarde: verbinding tussen systeem- en leefwereld werkt 
versterkend op het ervaren van zingeving in werk en organisatie 
In het inleidende hoofdstuk beschreef ik een tweetal perspectieven op organisaties; de 
organisatie als leefwereld en de organisatie als systeemwereld (Tennekes, 1996) of zoals 
Burrell en Morgan (2008) benoemen; het interpretatieve paradigma en het functionele 
paradigma. Ik beschreef in de inleiding dat het denken over organiseren, organisaties en 
leiderschap in organisaties zich lijkt te verschuiven naar meer aandacht voor het perspectief 
van de organisatie als leefwereld; het perspectief waarin organisaties worden beschouwd 
als een wereld op zich, als sociaal construct, bestaande uit samenwerkende mensen die 
producten en diensten leveren en zichzelf ontwikkelen. Ik benoemde dat met name in 
de organisatie als leefwereld psychologische behoeften van mensen tot uiting komen en 
het proces van zingeving een plek heeft. De organisatie als leefwereld beschouwen staat 
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in contrast met het perspectief op de organisatie als systeemwereld, dat gericht is op 
structuur, beheersing en continuïteit vanuit een rationeel perspectief. Voorafgaand aan 
dit onderzoek interpreteerde ik het perspectief van de organisatie als leefwereld en het 
perspectief van de organisatie als systeemwereld, als twee gescheiden perspectieven; 
waarbij het ene perspectief wel ruimte voor zingeving biedt en het andere niet. Dit 
onderzoek leert ons echter dat dat niet het geval is of hoeft te zijn. Een belangrijk leer- 
punt uit dit onderzoek is dat de ervaring van zingeving in werk en organisaties onder-
steund kan worden door aandacht voor zingeving in te bedden in de structuur- en 
systeemkant van organisaties. Door de leefwereld waarin zingevingsvraagstukken zijn 
geworteld, leidend te laten zijn voor de inrichting van de systeemwereld in organisaties 
en het vormgeven van organisatiestructuren en processen, komt zingeving in organisaties 
meer tot uiting of beter tot uiting dan wanneer deze twee perspectieven tegelijkertijd 
en gescheiden van elkaar in organisaties hun uitwerking zoeken. Ik stel op basis van 
de bevindingen in deze studie dat het niet zozeer nut heeft om het perspectief op 
organisatie als leefwereld of als systeemwereld van elkaar te onderscheiden, maar dat 
er een groter effect is gelegen in het verbinden van systeem- en leefwereld als het gaat 
om het verankeren van zingeving in de context van werk en organisatie. Zingeving doet 
zich weliswaar voor in de organisatie als leefwereld maar wordt ondersteund door deze 
aandacht systematisch te verankeren in de systeemkant van de organisatie. Daarmee 
geeft dit onderzoek nadere impulsen voor en richting aan het denken over organiseren, 
het besturen en leiden van organisaties, en daarmee onder meer voor het denken 
binnen de organisatietheorie. 
De bevindingen in dit onderzoek leren dat de inrichting van de organisatie, de organi-
satiestructuren en werkprocessen, mits zij aspecten van zingeving als uitgangspunt 
nemen, ondersteunend kunnen zijn aan het adequaat inbedden van zingeving in werk en 
organisatie. Belangrijke uitgangsvragen voor de systeemwereld in organisaties zijn dan 
ook de volgende; hoe kunnen werkprocessen zo worden ingericht dat ze medewerkers 
in staat stellen zingeving te ervaren? Welke taken hebben organisatie entiteiten? Klopt 
het geheel? En maakt deze inrichting mogelijkheden voor individuele bijdragen aan 
het grotere geheel inzichtelijk? Daagt de inrichting van werkprocessen groei uit of niet? 
Wat draagt bij aan het bespreekbaar maken van groei en ontwikkeling? Kan dat worden 
vormgegeven zonder dat dit leidt tot systemen waarin alles strak geprotocolleerd is en 
bestaat uit vastgestelde procedures? Is er mogelijkheid tot ontplooiing binnen een taak 
of in verschillende rollen van een team? Dragen het loopbaanbeleid en loopbaanpaden 
daartoe bij? In de onderzoekscasus van deze studie zagen we bijvoorbeeld dat de HR 
cyclus wordt gebruikt als ruggengraat voor het voeren van betekenisvolle gesprekken 
over bijdrage en ontwikkeling. Dat binnen organisatie structuren, welke gevoed zijn door 
het systeemdenken, worden gevolgd is logisch; maar hoe en vanuit welk paradigma 
die structuren worden vormgegeven en vanuit welk perspectief die structuren worden 
gevoed, is bepalend of zingeving meer of minder een plek krijgt. Met de opsomming 
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van deze vragen probeer ik aan te geven dat alle aspecten van zingeving, zoals ik deze 
in dit onderzoek heb gevonden, van invloed kunnen zijn in hoe je naar de uitwerking van 
deze vragen kijkt.
Een eenvoudig voorbeeld over hoe de inrichting van werk wel of niet kan bijdragen 
aan zingeving in werk en organisatie is het vraagstuk of zogenoemde ‘frontoffice’ 
werkzaamheden versus ‘backoffice’ werkzaamheden structureel van elkaar gescheiden 
moeten worden. Vanuit het perspectief van efficiëntie kan die scheiding een goede 
keuze zijn. Maar vanuit het perspectief van zingeving, waarin kunnen bijdragen aan een 
groter geheel een belangrijk aspect is, is het waarschijnlijk een minder goede optie; 
want hoe kun je als individu je bijdrage duiden als je een casus of een vraagstuk niet 
vanaf het begin tot aan het einde kunt volgen? Met andere woorden zijn het werk en de 
werkprocessen zodanig ingericht dat uitdaging en beleving in het werk mogelijk wordt?  
Een ander eenvoudig voorbeeld is hoe functiebeschrijvingen worden geformuleerd; 
is daarin ruimte voor vakmanschap, expertise en eigen regelmogelijkheden? Of zijn 
functiebeschrijvingen zo nauw beschreven dat het gevoel een bijdrage te kunnen 
leveren en daarin als mens iets van jezelf kwijt te kunnen al teniet wordt gedaan nog 
voordat de functie in de praktijk kan worden uitgeoefend?

Impulsen voor een interdisciplinaire benadering
Het onderzoek laat zien dat aandacht voor zingeving in organisaties vraagt om het 
betrekken van verschillende perspectieven en dat een verscheidenheid aan deskundigen 
een bijdrage kan leveren aan het nadenken over de inrichting van organisaties en 
organisatieprocessen. Van bestuurs- en organisatiedeskundigen tot geestelijk verzorg-
ers en filosofen en misschien ook wel pedogogen, gezien de grote hoeveelheid ontwikke- 
lingsvraagstukken. Een integrale, meer holistische benadering voorkomt eenzijdig denke, 
kan verrijken en in balans houden. Dit onderzoek biedt impulsen om anders te kijken 
naar de kansen van interdisciplinaire samenwerking als het gaat om onderzoeksvragen 
met betrekking tot organisaties en leiderschap. 
Zingeving is onderwerp van aandacht binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. 
Elke discipline onderzoekt en beschouwt zingeving vanuit de eigen specifieke manier  
van denken over en kijken naar de werkelijkheid. Zo is het voor de disciplines 
bestuurs-kunde en organisatiewetenschappen niet ongebruikelijk om zingeving te 
bestuderen in de context van werk en organisatie, al zijn het niet de disciplines die 
zich van origine bezighouden met het concept zingeving. Vanuit de eigen specifieke 
wetenschappelijke achtergrond zijn deze disciplines er van nature op gericht om in 
kaart te brengen welk nut, effect of winst bepaalde fenomenen (waaronder zingeving), 
hebben op de prestaties van organisaties. Dat stuit bij de disciplines die zich van origine 
bezighouden met vraagstukken omtrent zingeving, zoals de geesteswetenschappen 
in brede zin (theologie en religiestudies, waaronder de geestelijke zorg, filosofie) op 
enige weerstand, want is zingeving wel te vangen in termen van winst, nut en effect? 
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Of wordt zingeving in die hoedanigheid een middel tot manipulatie? Deze meer 
trage en reflecterende manier van beschouwen van zingeving door de geestesweten- 
schappen stuit juist weer op weerstand bij de bestuurs- en organisatie wetenschappen. 
Dat leidt tot wederzijdse terughoudendheid om als disciplines gezamenlijk op te trekken, 
elkaar met verschillende perspectieven te verrijken en tot terughoudendheid om onder-
zoek te verrichten op elkaars domeinen. Zo is de geestelijke zorg niet geneigd om 
onderzoek te verrichten in de context van seculiere organisaties. Ik bemerk inhoudelijke 
terughoudendheid bij deze discipline ten opzichte van het fenomeen zingeving in 
organisaties, mede omwille van de vrij-plaatsfunctie die aan de discipline is gekoppeld. 
Deze studie geeft impulsen tot het na-denken over hoe de expertise van de geestelijke 
zorg, als het gaat om de kennis die zij draagt over het zingevingsproces, wel kan worden 
aangewend voor (seculiere) organisaties, meer dan dat nu het geval is. In dit onderzoek 
heb ik immers laten zien dat zingeving een vraagstuk is dat ook of juist in organisaties 
aan de orde is. Omgekeerd kan eenzelfde soort redenering ook gelden voor disciplines 
als de bestuurs- en organisatiekunde. Van nature richten zij zich op het kwantificeren 
van data en verbanden en het in kaart brengen van nut en effect, terwijl zingeving of 
aspecten van het zingevingsproces zich vaak niet laten vangen in meetbare indicatoren. 
De aard van het concept zingeving is vele malen complexer en minder vangbaar voor 
rationele (meet)paradigma’s. Wanneer deze disciplines openstaan voor het minder 
instrumenteel benaderen van het fenomeen zingeving zou het concept zingeving in 
werk en organisatie nader en anders geëxploreerd kunnen worden. 
Ik concludeer in deze studie dan ook dat een grote meerwaarde gelegen is in het 
gezamenlijk optrekken van verschillende wetenschappelijke disciplines in het bestuderen 
van het concept zingeving in werk en organisatie. Deze studie biedt impulsen om te 
kijken naar de kansen van interdisciplinaire samenwerking, al gaat daar wel een uit-
daging in schuil. Verschillende wetenschappelijke disciplines moeten de bereidheid 
hebben om over de traditionele grenzen van hun vakgebied heen te kijken en zich te 
laten inspireren door ziens- en denkwijzen van andere disciplines. 
Ik denk dat door interdisciplinair onderzoek ook organisaties zich op den duur meer 
openstellen voor andere benaderingen van organisatievraagstukken dan dat zij 
traditioneel gewend zijn. Waardoor er meer verbinding komt tussen leef- en systeem-
wereld en het niet ongewoon zal zijn om voor het beantwoorden van organisatie-
vraagstukken naast bestuurs- en organisatiedeskundigen ook theologen, filosofen, 
geestelijk verzorgers, pedagogen en antropologen te betrekken.

Hoewel ik in dit onderzoek verschillende wetenschappelijke disciplines heb laten spreken, 
ben ik als enige onderzoeker natuurlijk nooit multidisciplinair. Een vervolgonderzoek  
door bijvoorbeeld een multidisciplinair team, een faculteit en discipline overschrijdend 
team, zou een mooie vervolgstap kunnen zijn; om wetenschappelijke disciplines bij elkaar 
te brengen en om andere inzichten te genereren, waardoor het concept zingeving in 
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werk en organisatie en de verbinding met leiderschap verder kan worden uitgewerkt. Een 
dergelijk onderzoek zou ook tegemoet komen aan de oproep die Leijssen doet in haar 
artikel (2004), welke ik in de inleiding van dit boek ook al aanhaalde. Leijssen signaleert 
dat er in de modern pluralistische samenleving een toenemende zingevingsproblematiek 
aan de orde is, welke volgens Leijssen niet alleen te verhelpen is door op individueel 
niveau te werken. Leijssen pleit voor een ruimere maatschappelijke aandacht voor 
zingeving waarbij diverse beroepsgroepen (disciplines) de handen ineen slaan om een 
mensvriendelijke maatschappelijke context te creëren. Vervolgonderzoek op basis van 
voorliggend onderzoek door een multidisciplinair team zou hierbij aansluiten.

Verbinding systeem en leefwereld: praktische waarde
Een ander element, dat nauw samenhangt met de systeemkant van organisaties, waarin 
aandacht voor zingeving een ander inzicht teweeg kan brengen, betreft de indicatoren 
waarop een organisatie haar leidinggevenden aanstuurt. Uiteraard moeten organisaties 
zorgdragen voor de gezondheid van de organisatie en is het in dat kader nodig om 
leidinggevenden en medewerkers aan te spreken op cijfers en is het nodig om goede 
command and control procedures te hebben. Maar heb je als organisatie ook de moed 
om mensen aan te spreken op andere indicatoren? Ben je als organisatie ook in staat om 
leidinggevenden en medewerkers te bevragen op minder meetbare indicatoren, zoals 
aspecten van zingeving? Deze studie heeft laten zien dat het adequaat aan de orde 
stellen van zingeving in werk en organisatie ook te maken heeft met of er structureel 
ruimte wordt ingebed om mensen te bevragen op aspecten van zingeving, ruimte 
schept om stil te staan bij dingen die er toe doen. Welk effect in de organisatie zou 
worden bewerkstelligd wanneer structureel andere type vragen, vragen met meer oog 
voor aspecten van zingeving, gesteld zouden worden? Er is ruimte voor nodig om bij 
deze indicatoren stil te staan. Daar kan de systeemkant van de organisatie behulpzaam 
in zijn. Bijvoorbeeld door aan de systeem- en structuurkant van de organisatie bewust 
ruimte te maken voor bijvoorbeeld teamdagen, waarin leidinggevenden met hun 
eigen teams aan de slag kunnen met alle aspecten van teamontwikkeling welke nauw 
samenhangen met aspecten van zingeving. Maar ook het inbedden van ruimte voor 
structurele dialogen tussen leidinggevenden en medewerkers (in deze casus POWER 
gesprekken) biedt ondersteuning om zingeving, zoals ik dat in dit boek uiteenzette, 
aan de orde te stellen, mits de juiste vragen aan de orde worden gesteld. Structureel 
inbedden klinkt managerial, maar is niet als zodanig bedoeld. Zingeving in werk en 
organisatie heeft ruimte nodig om aan de orde te kunnen komen tussen de veelheid aan 
andere zaken die ook hun aandacht opeisen. Het aan de systeemkant van organisaties 
ruimte inbedden in de agenda om gesprekken aan te kunnen gaan over dingen die 
ertoe doen, maken dat aspecten van zingeving onderwerp van gesprek kunnen zijn. In 
deze onderzoekscasus hebben we kunnen zien dat die momenten worden aangegrepen 
om dillema’s, uitdagingen, lastigheden, kansen, hulpvragen, leerdoelen en groei als 
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mens en professional bespreekbaar te maken, waardoor een continue en blijvende 
dialoog over aspecten van zingeving op gang wordt geholpen. In de bestudering van de 
onderzoekscasus in deze studie, de Koninklijke Marechaussee, hebben we kunnen zien 
dat de organisatie een weg probeert te vinden in hoe de systeemkant van de organisatie 
de leefwereld, waarin zingeving nadrukkelijk aan de orde is, kan ondersteunen. Dat is 
precies waar het begrip ruimte, dat ik in het framework al introduceerde, over gaat; over 
het ondersteunend laten zijn van de systeemwereld met haar functionele perspectief 
aan de organisatie als leefwereld. Het gaat om het geven van ruimte en om het 
ervaren van ruimte. Systeem- en leefwereld kunnen vanwege hun zeer verschillende 
uitgangsperspectieven op gespannen voet staan met elkaar. Het niet zoeken van de 
verbinding tussen beide perspectieven is daarom gemakkelijker. Er is durf voor nodig 
om dat toch te proberen, in deze onderzoekscasus hebben we kunnen zien dat het 
wellicht een blijvend zoeken is naar hoe dat op een goede manier kan, maar dat het niet 
onmogelijk hoeft te zijn. 

Aandacht voor leiderschapsontwikkeling
Een ander punt dat uit dit onderzoek te leren is en wat zowel iets zegt over de praktische 
als theoretische bruikbaarheid, is dat het adequaat aan de orde stellen van zingeving in 
werk en organisatie voor een groot deel afhankelijk is van de factor mens. Dat maakt 
zingeving in werk en organisatie een kwetsbaar concept, maar biedt ook mogelijkheden, 
het is maar hoe je daar naar kijkt. In dit onderzoek heb ik laten zien dat naast het geven 
van ruimte, het aangaan van verbinding een essentiële factor is in het inbedden van 
zingeving in de context van organisaties. Het is deze verbinding die het mogelijk maakt 
dat leidinggevenden en medewerkers het gesprek aangaan over zinvragen, zonder 
die verbinding is het niet mogelijk om dieperliggende onderwerpen dan cijfers en 
meetbare indicatoren te bespreken. Het onderzoek laat eveneens zien dat het kunnen 
aangaan van verbinding eigenlijk pas echt mogelijk is wanneer leidinggevenden de 
verbinding met zichzelf aangaan; wanneer zij aan de hand van zinvragen bezig gaan met 
‘hun eigen zingeving’, zoals respondenten dat in deze onderzoekscasus benoemden. 
Dat maakt het concept zingeving in organisaties kwetsbaar, tegelijkertijd kun je dat 
ook beschouwen als kracht; deze bevinding maakt het belang van aandacht voor 
leiderschapsgroei en ontwikkeling, en inspiratie – die zinvragen niet uit de weg gaat 
– daartoe inzichtelijk. Dat is ook wat deze onderzoekscasus laat zien. De Koninklijke 
Marechaussee zoekt haar weg om zinvragen de basis te laten zijn van de ontwikkeling 
en vorming van haar leidinggevenden. We hebben in dit voorbeeld kunnen zien dat 
zingeving in werk en organisatie niet gepaard hoeft te gaan met het opleggen van 
een specifieke leiderschapsstijl. Een organisatie, die haar leidinggevenden inspiratie 
biedt om na te denken en bewust bezig te zijn met zinvragen en het zoeken van 
eigen antwoorden op die vragen stimuleert, kan een verschil maken. Hierdoor kunnen 
leidinggevenden op hun beurt het verschil maken voor anderen. Kennis van zingeving, 
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aspecten van zingeving, van zinvragen en de begeleiding van anderen bij het omgaan 
met zinvragen, is dan ook essentiële kennis voor de beroepsgroep van leidinggevenden. 
In het theoretisch kader van dit boek benoemde ik al dat veel beroepsgroepen zich 
bezighouden met zingeving en dat het een gemiste kans is om leidinggevenden niet bij 
die opsomming in te sluiten. Met dit onderzoek heb ik willen onderbouwen waarom nu 
juist leidinggevenden kennis en inzicht nodig hebben over zingeving en het begeleiden 
van anderen in zingevingsprocessen. Deze studie levert met de gedane constateringen 
voldoende inzicht in hoe het onderwijs aan (toekomstig) leidinggevenden zou kunnen 
worden verrijkt.

Tot slot
Met het vormen van het framework en met de reflectie in deze paragraaf op wat dit 
onderzoek ons leert ten aanzien van het concept zingeving in werk en organisatie, heb 
ik antwoord gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek. Samenvattend kan ik 
concluderen dat de werkdefinitie van zingeving, zoals ik deze in hoofdstuk 2 van dit boek 
formuleerde, door het onderzoek niet zozeer verandert, als wel dat ik haar in de context 
van werk en organisatie nader heb verduidelijkt. Ik heb laten zien dat er verbanden 
zijn tussen verschillende organisatieniveaus als het gaat om zingeving in werk en 
organisatie en dat die verbanden leiden tot aangrijpingspunten voor leidinggevenden 
om zingeving in werk en organisatie meer of beter vorm te kunnen geven. Leiderschap 
vormt een belangrijke drager van het concept zingeving in organisaties, wat het des 
te belangrijker maakt om ruimte te bieden aan zinvragen en het ontwikkelproces van 
leidinggevenden, zodat zij op hun beurt kunnen bijdragen aan zingeving van anderen. 
Ik pleit er op basis van deze bevindingen nadrukkelijk voor om zingeving in werk en 
organisatie te beschouwen als taak en verantwoordelijkheid van organisaties en 
leidinggevenden, waartoe zij in staat gesteld zouden moeten worden (onder meer door 
zichzelf) om die verantwoordelijkheid op een goede manier vorm te geven. Ik pleit ervoor 
zingeving te hanteren als uitgangsperspectief of referentiekader voor het inrichten van 
werk, organisatie en leiderschap. Daartoe zal energie en aandacht nodig zijn om de 
leefwereld, waarin zingevingsvraagstukken zich voordoen, te laten ondersteunen door 
de systeemwereld. Maar we zullen leidinggevenden ook moeten gaan beschouwen als 
beroepsgroep welke zich vaak en tevens driedubbel op, met zinvragen geconfronteerd 
zien (van zichzelf, van anderen en in het begeleiden van anderen in de organisatie). Dat 
betekent iets voor denken over leiderschapsvorming en -ontwikkeling en ook voor de 
begeleiding van leidinggevenden met betrekking tot hun ontwikkeling over de gehele 
loopbaan heen. 
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7.4 mogelijkheden voor vervolgonderzoek
Hoewel een promotieonderzoek van een behoorlijke omvang is betekent ook prom-
otieonderzoek keuzes maken en afbakening aanbrengen in wat wel of niet wordt 
onderzocht. Dat heb ik zorgvuldig proberen te doen. Maar het zijn deze keuzes die 
tegelijkertijd de beperkingen en tekortkomingen van dit onderzoek impliceren; er zijn 
altijd dingen niet gedaan, ook in dit onderzoek. Dat betekent niet dat de bevindingen 
uit dit onderzoek niet waardevol zouden zijn, in tegendeel, maar er zijn uiteraard 
vervolgvragen die na dit onderzoek kunnen worden gesteld. In deze paragraaf beschrijf 
ik welke vervolgonderzoeken mogelijk zijn. 

Leren over praktijktoepassing
Het in dit hoofdstuk weergegeven framework lijkt mij in haar huidige vorm in de praktijk 
hanteerbaar, maar het onderzoek dat ik heb uitgevoerd was geen actieonderzoek. Dat 
betekent dat ik op basis van de bevindingen in dit onderzoek geen interventies heb 
bedacht of uitgezet. Er zijn geen interventies onderzocht op hun werking en ik heb 
dan ook niet kunnen toetsen of monitoren of interventies op één van de aspecten 
uit het framework verandering in de ervaring van zingeving in werk en organisatie 
teweegbrengt. In dit onderzoek is dus kennis opgedaan die op het gebruik in de praktijk 
niet is getest. Ideeën over wat deze kennis zou kunnen brengen in de praktijk, zou dan 
ook een mooie basis zijn voor vervolgonderzoek. Door met deze kennis in de praktijk 
aan de slag te gaan kan er opnieuw over de opgedane kennis geleerd worden. Een 
dergelijk vervolgonderzoek zou nieuwe en aanvullende kennis brengen over wat het 
betekent om deze kennis in de praktijk te brengen op basis waarvan het framework 
verder kan worden verfijnd. Eén van de dingen die nodig is om dit type onderzoek te 
doen is het verder ontrafelen en expliciteren van begrippen die nu in het framework 
staan genoemd. Dit zijn nu algemene en wat meer abstracte begrippen waarvan een 
verdere verfijning nodig is, zodat ze operationaliseerbaar en implementeerbaar zijn. Het 
past echter niet bij de discipline van mijn vak (geestelijke zorg) om dergelijke begrippen 
zodanig uit te werken dat ze geoperationaliseerd kunnen worden. 

Oog voor ‘volgers’ en dynamiek tussen leiders en volgers
In dit onderzoek heb ik twee te onderzoeken fenomenen – zingeving en leiderschap – bij 
elkaar willen brengen. Ik heb de focus gehad op het beschrijven van wat zingeving is in de 
context van werk en organisatie vanuit het leiderschapsperspectief en hoe leiderschap 
daaraan kan bijdragen. Vanuit de wens om de fenomenen bij elkaar te brengen, heb 
ik de keuze gemaakt om leidinggevenden op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau als doelgroep te definiëren binnen deze studie. De Koninklijke Marechaussee is 
een uitvoeringsorganisatie met een eenhoofdige leiding. Dat betekent dat nagenoeg 
alle respondenten in deze casus leidinggevende zijn, maar tegelijkertijd ook leiding 
ontvangen. Voor dit onderzoek leek mij dat een goede keuze, want zo kon ik leiderschap 
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en zingeving immers bij elkaar brengen. Maar dat betekent ook dat alle respondenten 
in deze casus leidinggevende regelruimte hebben. Een vraag die als gevolg van deze  
keuze nog openstaat is of empirisch onderzoek onder medewerkers zonder leiding-
gevende regelruimte, dus onderzoek onder uitsluitend volgers, dezelfde uitkomsten 
zal genereren of dat er accentverschuivingen zullen optreden in het framework. Wat in 
deze studie ook niet empirisch is onderzocht, is de dynamiek tussen leidinggevenden 
en hun medewerkers met betrekking tot aspecten van zingeving. Hoewel ik het op basis 
van data niet kan onderbouwen, denk ik niet dat de uitkomsten significant afwijkend 
zullen zijn. Dat denk ik, omdat respondenten die in dit onderzoek zijn bevraagd in hun 
werkpraktijk veelvuldig te maken hebben met medewerkers die zingevingsvragen aan 
de orde stellen. Ik denk dat wat de respondenten in hun verhalen met mij deelden niet 
alleen een reflectie is van hun eigen denken over zingeving en leiderschap, maar ook 
een reflectie is van datgene waar zij in de leiderschapspraktijk door hun medewerkers 
op worden bevraagd en uitgedaagd. Niettemin zou het interessant zijn om deze stelling 
met data te onderbouwen, daar zal vervolgonderzoek voor nodig zijn. Overigens zal dit 
vervolgonderzoek ook bewerkstelligen dat meer onderofficieren aan het woord zouden 
komen, waar dit onderzoek meer de focus op officieren heeft gehad (al is een deel van 
deze officierspopulatie voorheen onderofficier geweest). Een dergelijk onderzoek zou 
de interne generaliseerbaarheid van de resultaten voor de Koninklijke Marechaussee 
ten goede komen. 

Kwantitatieve aanvullingen
Voorts heb ik er in dit onderzoek voor gekozen om diepgang te verkiezen boven omvang. 
Hoewel 56 kwalitatieve interviews van een behoorlijke omvang is voor een kwalitatief 
onderzoek, is het niet mogelijk om de omvang en daarmee de statistische power te 
bereiken die met kwantitatieve onderzoeksmethoden wel mogelijk zouden zijn. Het past 
echter niet bij mij als onderzoeker noch bij mijn discipline van herkomst (geestelijke 
verzorging) om kwantiteit te verkiezen boven kwaliteit, maar het is ook mijn persoonlijke 
mening als onderzoeker dat het mij met kwantitatieve methoden niet gelukt zou zijn 
om die diepgang en kleuring aan te brengen als wat ik in dit onderzoek door middel 
van een kwalitatieve benadering wel heb kunnen doen. Ik wijt dat bewust aan mijn 
specifieke achtergrond; ik was en ben er in dit onderzoek niet op uit om significante 
statistische verbanden tussen het ene aspect en het andere aspect aan te tonen, maar ik 
realiseer mij dat dit voor onderzoekers met een meer kwantitatief perspectief een punt 
van kritiek zou kunnen zijn. Deze beperking in voorliggend onderzoek biedt dan ook 
mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Zo zouden de aspecten die ik in dit framework 
beschreef kunnen worden omgezet naar bijvoorbeeld een vragenlijst welke in de vorm 
van een enquête onder een grotere doelgroep (niet-leidinggevenden bijvoorbeeld) 
kunnen worden verspreid. Daarmee zou naast de kwalitatieve bevindingen die ik heb 
verzameld in deze studie ook cijfermatig materiaal beschikbaar komen, wat tezamen 
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een completer beeld zou vormen. Bovendien zouden dergelijke enquêtes over de tijd 
herhaald kunnen worden. 
Ook de kwalitatieve methode van focusgroepinterviews zouden wellicht een goede 
aanvulling zijn. Met behulp van deze methode zouden bijvoorbeeld spanningen in 
het framework meer inzichtelijk kunnen worden gemaakt dan in deze studie mogelijk 
was; bijvoorbeeld spanningen tussen de werkelijkheid van de praktijk en de abstracte 
weergave in het framework. 
Ik denk dat zuiver kwantitatieve onderzoeksmethoden weliswaar meer cijfermatig 
materiaal zouden opleveren, maar dat een kwantitatief perspectief wel het risico in zich 
draagt niet de diepgang te kunnen bewerkstelligen die in een kwalitatieve benadering 
wel mogelijk is. Het inzetten van kwantitatieve onderzoeksmethoden zonder een 
kwalitatieve verdieping aan te brengen bij het inventariseren van zingeving in werk en 
organisatie, zou weleens kunnen leiden tot de onduidelijkheid die vaak met bijvoorbeeld 
werkbelevingsonderzoeken gepaard gaat. Werkbelevingsonderzoeken leiden geregeld 
tot cijfermatige observaties welke niet te duiden zijn zonder meer diepgaand onderzoek. 
Veel werkbelevingsonderzoeken wijzen bijvoorbeeld uit dat ‘communicatie’ niet 
afdoende is. Maar hoe kun je duiden wat daarmee wordt bedoeld zonder in dergelijke 
cijfermatige conclusies op basis van enquêtes meer diepgang aan te brengen? Dan 
zeggen de uitkomsten niet zo veel en weet iedereen dat er meer onder ligt dan dat 
cijfers kunnen uitwijzen. Dat past niet bij een veelzijdig en veel kleurend onderwerp 
als zingeving en ik vind dat we er ook voor zouden moeten waken om de kwalitatieve 
diepgang in onderzoek naar zingeving in werk en organisatie niet te verliezen bij het 
inzetten van meer kwantitatieve onderzoeksmethoden. 

Longitudinaal onderzoek
Wat vanuit een meer kwalitatief perspectief een interessant vervolg zou kunnen zijn, 
is een meer longitudinale aanpak. Een organisatie staat niet stil; haar omgeving, maar 
ook haar mensen zijn altijd dynamisch en in beweging. Vragen die ik zelf na het doen 
van dit onderzoek behoud, zijn; hoe zou dit beeld dat ik in dit onderzoek heb geschetst 
zich ontwikkelen wanneer een organisatie onder druk staat? Of juist totaal niet onder 
druk staat? Welke invloed zou het hebben wanneer nieuwe generaties de organisatie 
instromen? Wat zouden de interventies die de Koninklijke Marechaussee heeft ingezet 
betekenen voor de lange termijn? Op deze vragen krijgen we pas antwoord wanneer 
een organisatie vanuit het perspectief, dat ik in dit onderzoek in kaart bracht, voor een 
langere tijd (zelfs langer dan de duur van een promotieonderzoek) zou worden gevolgd. 
Dat kan in de vorm van een grootschalige aanpak, zoals in deze studie aangevuld met 
kwantitatieve benaderingen, maar ook bijvoorbeeld door leidinggevenden vanaf de 
start van hun loopbaan voor langere tijd te volgen. In dit onderzoek heb ik interviews 
meegemaakt waarvan alleen al een uitgebreide analyse van één interview veel inzicht 
opleverde. Het heel specifiek onder de loep nemen van een aantal verhalen van res-
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pondenten die over een lange periode gevolgd worden, zou nog meer diepgang 
kunnen aanbrengen in het framework, zoals ik dat in dit hoofdstuk presenteerde.

Ik heb vaak het idee gehad, of misschien was het wel een stelling waarmee ik dit onderzoek 
begon, dat wanneer een organisatie onder druk zou komen te staan, het thema zingeving 
als onderwerp van aandacht snel van tafel zou zijn. Zingeving gaat tenslotte om vragen 
en onderwerpen die aandacht en tijd kosten. Een organisatie die om wat voor reden 
dan ook onder druk staat, leek mij niet in staat om de zinvragen, zoals ik in dit boek 
beschreef, nog een plek te bieden. Dat heeft mij weleens doen twijfelen aan de waarde 
en de betekenis van dit onderzoek. Het tegendeel bleek echter waar. Ik deel hier dan 
ook graag een observatie die ik deed na afloop van de periode waarin ik de empirische 
data voor dit onderzoek verzamelde. Om die reden heb ik deze observatie niet kunnen 
verdiepen aan de hand van analyseprocessen, maar dat maakt de observatie niet minder 
waardevol.In 2016 (ik ben dan inmiddels werkzaam als stafadviseur binnen de Koninklijke 
Marechaussee) komt de organisatie onder behoorlijke druk te staan; aanslagen in de 
directe omgeving van Nederland en een sterk verhoogde migratiestroom als gevolg 
van onrust in het Midden-Oosten, doet een groot beroep op de inzet van de Koninklijke 
Marechaussee en haar medewerkers. Deze druk was er ten tijde van mijn periode van 
dataverzameling niet. Er staat druk op het leveren van capaciteit om het werkaanbod het 
hoofd te kunnen bieden, iets wat in de media53 niet onopgemerkt is gebleven. Waar mijn 
stelling was dat onderwerpen als zingeving in een situatie, waarin een organisatie onder 
druk komt te staan van tafel zou vallen, gebeurt in de praktijk in deze periode precies 
het tegenovergestelde. In de maanden april tot en met juni 2016 heb ik uit hoofde van 
mijn functie nagenoeg alle managementteams op het tactisch niveau van de organisatie 
bezocht. Ik heb overal waar ik kwam geconstateerd dat (aspecten van) zingeving 
nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de gesprekken.54 Hoewel ik deze observatie niet 
meer kan staven aan de hand van zorgvuldige en systematische analyse, geeft deze 
observatie mij wel vertrouwen in de waarde en de betekenis van de bevindingen die ik 
in dit onderzoek heb gedaan. Deze observatie ondersteunt tegelijkertijd mijn voorstel 
voor een meer langdurig vervolgonderzoek.

53 Bijvoorbeeld: Personeelstekort marechaussee leidt tot rijen op Schiphol, nu.nl, 23 januari 2016: 
http://www.nu.nl/binnenland/4202626/personeelstekort-marechaussee-leidt-rijen-schiphol.html, 
Schiphol waarschuwt voor onderbezetting bij paspoortcontrole, nu.nl, 19 februari 2016:, 
http://www.nu.nl/binnenland/4217454/schiphol-waarschuwt-onderbezetting-bij-paspoortcontrole.html, 
Lange wachtrijen zijn voor Schiphol ‘nijpend probleem’, volkskrant.nl, 31 maart 2016: 
http://www.volkskrant.nl/economie/lange-wachtrijen-zijn-voor-schiphol-nijpend-probleem~a4273500/  
54 En dat komt niet omdat het in die gesprekken over dit onderzoek gaat, de meeste mensen die 
mij in deze periode ontmoeten uit hoofde van mijn functie weten niet dat ik dit onderzoek heb 
gedaan; het wordt ook niet veroorzaakt door respondenten, de meeste respondenten in dit onder-
zoek die destijds werkzaam waren op het operationele of tactisch leidinggevende niveau van de 
organisatie werken op dit moment al niet meer in de functies waarin ik ze destijds interviewde.
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Onderzoek vanuit ethisch perspectief
In dit onderzoek is niet gewerkt met terminologie vanuit de ethiek. Een dergelijk 
onderzoeksperspectief, dat wellicht meer theorietoetsend van aard kan zijn, zou een 
waardevol en interessant vervolg zijn. In het theoretisch kader heb ik benoemd dat 
zingeving ook kan worden ingezet als trucje, managementtool of zelfs als averechtse 
machts- en gezagsuitoefening binnen destructief leiderschap. Ik heb in dit onderzoek, 
dat uitsluitend gericht was op het expliciteren van het fenomeen zingeving in de context 
van organisaties, het ethisch perspectief niet nader beschouwd. Ik ben in mijn onderzoek 
uitgegaan van een moreel verantwoorde inzet en benadering van het thema zingeving 
door leidinggevenden en heb in de empirische bevindingen ook geen aanleiding 
gevonden voor destructieve vormen van leiderschap waarin zingeving werd gebruikt of 
misbruikt. Een nadere beschouwing vanuit dat perspectief kan waardevolle en nieuwe 
constateringen opleveren die nu nog niet zijn gedaan. En bovendien inzicht opleveren 
in wat er nodig is om aandacht voor zingeving te verenigen met sturingsprincipes en 
hiërarchische verhoudingen zonder daarbij te ontaarden in destructief machts- en 
gezagsgebruik.

Een theologisch perspectief
Naast dat onderzoek vanuit het ethisch perspectief een waardevol vervolg kan zijn op 
dit onderzoek, geldt dat ook voor onderzoek vanuit het theologisch perspectief. In 
deze studie heb ik bewust het concept spiritualiteit buiten beschouwing gelaten bij het 
analyseren van de empirische data. Zingeving paste beter bij de seculiere context van 
een organisatie, wat zowel bleek uit het vooronderzoek met de geestelijke verzorgers als 
ook tijdens de oriëntatiefase in de organisatie. Deze keuze heeft tot gevolg gehad dat 
een groot deel van het zingevingsonderzoek, dat meer georiënteerd is op spiritualiteit 
dan op zingeving, buiten beschouwing is gelaten. Desalniettemin kan ook dit theologisch 
perspectief interessante en andere inzichten opleveren dan in deze studie het geval is.
Een andere mogelijkheid voor een vervolgstudie, dat ook meer op het vlak ligt van een 
theologisch perspectief, is de beschouwing of aandacht voor het thema zingeving een 
reactie is op het veranderend besef van het hebben van een roeping. Is er iets verloren 
gegaan in het veranderde perspectief op het hebben van een roeping? Is het inbedden 
van aandacht voor zingeving in organisaties daar een reactie op? Het zou eveneens 
interessant kunnen zijn om het thema zingeving en leiderschap te bespreken aan de 
hand van concrete werksituaties waar medewerkers van de Koninklijke Marechaussee 
zich voor gesteld zien in de dagelijkse praktijk, zoals profilering, het bestrijden van 
terrorisme en het begeleiden van uitzettingen; onderzoek daar waar professioneel 
optreden kan schuren met noties van humaniteit, rechtvaardigheid en kwetsbaarheid. 
Het beschrijven van dergelijke casuïstiek dat meer gelieerd is aan de professie zou een 
mooie aanvulling zijn op voorliggend onderzoek.
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Onderzoek vanuit de organisatietheorie
Waar voorliggend onderzoek wel raakvlakken mee heeft, maar wat in deze studie niet 
nader is uitgewerkt, is het fenomeen zingeving in relatie tot organisatietheorie. De 
uitkomsten van deze studie zouden in een vervolgonderzoek nader kunnen worden 
bekeken, maar dan vanuit het licht van organisatietheorie en -ontwerp. De uitkomsten 
van dit onderzoek omvatten diverse aanbevelingen die passen binnen organisatietheorie 
en theorieën over organisatiecultuur, maar hoe die aanbevelingen inpasbaar zijn vraagt 
om een vervolgstudie.

Esprit de corps
Wat in het onderzoek op meerdere plekken is benoemd, maar niet expliciet is uitgewerkt 
in relatie tot zingeving in de organisatie, is het fenomeen esprit de corps, de korpsgeest. 
In dit onderzoek is niet expliciet onderzocht wat de relatie is tussen het ervaren van 
zingeving in de context van de organisatie en de korpsgeest en/of wat haar specifieke 
betekenis is in relatie tot het fenomeen zingeving, anders dan de constatering dat er-
gens bij horen en ergens onderdeel van zijn voor individuen bijdraagt aan het ervaren 
van zingeving. Echter esprit de corps is meer dan het gevoel hebben ergens bij te horen 
en dat rechtvaardigt een nadere beschouwing in een vervolgonderzoek. In een dergelijk 
onderzoek zou ook nader beschouwd kunnen worden of de toename in aandacht voor 
zingeving in werk en organisatie misschien een reactie zou kunnen zijn op de toene-
mende individualisering van de maatschappij.

Onderzoek binnen een ander type organisatie
Deze studie is uitgevoerd bij de Koninklijke Marechaussee. Dat betekent dat de uit-
komsten van dit onderzoek niet zonder meer toepasbaar zijn op andere organisaties 
dan de Koninklijke Marechaussee zelf. Dat is dan ook een beperking van dit onderzoek, 
maar biedt ook ruimte voor vervolgonderzoek. Het zou interessant kunnen zijn om dit 
onderzoek een vervolg te geven door het op dezelfde wijze uit te voeren binnen andere 
publieke organisaties, waarvan ik verwacht dat het ongeveer dezelfde aspecten zou 
kunnen opleveren. Of dat ook het geval zou zijn wanneer dit onderzoek uitgevoerd zou 
worden binnen een profit organisatie betwijfel ik. Ik denk dat in dit type organisaties 
waarin geld, winst en concurrentie een meer prominente rol spelen, mogelijk andere 
zingevingsaspecten een rol zullen gaan spelen dan in deze onderzoekscasus het geval 
was. Dat wil niet zeggen dat de aspecten van zingeving in werk en organisatie en de rol 
van leiderschap daarin, in profit organisaties niet aan de orde zullen zijn, maar wel dat de 
dynamiek tussen de aspecten en organisatieniveaus mogelijk anders zullen zijn dan dat 
ik in dit onderzoek heb geschetst. Vervolgonderzoek zou dat kunnen uitwijzen.  
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Dit proefschrift gaat over zingeving in de context van werk en organisatie. In hoofdstuk 1, 
de inleiding, heb ik laten zien dat het thema zingeving in organisaties zowel een actueel 
maatschappelijk vraagstuk is als ook een onderwerp binnen het wetenschappelijk 
debat. Nadat in de seculiere samenleving onderwerpen als zin- en betekenisgeving 
meer en meer zijn teruggedrongen naar het privédomein, maar de behoefte daaraan 
niet is verdwenen, lijken mensen zinvragen te meer te stellen en te beantwoorden 
binnen het domein van werk en organisatie. In het maatschappelijk debat wordt voor 
de toenemende aandacht voor zin- en betekenisgeving in organisaties bovendien een 
beroep gedaan op leiderschap. Organisaties zien zich dus steeds meer geconfronteerd 
met de vraag hoe ruimte gecreëerd kan worden voor zin- en betekenisgeving binnen 
organisaties en in het werk. Zingeving lijkt dan ook een actueel organisatievraagstuk 
te zijn, maar volledig grijpbaar wordt de thematiek (nog) niet. Ook binnen het weten-
schappelijk debat is enige vorm van scepsis ten aanzien van de thematiek merkbaar. 
Zowel binnen het wetenschappelijke debat als ook in de professionele context is het 
fenomeen ‘zingeving in de context van werk en organisatie’ dan ook nog niet volledig 
geaccepteerd. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, zoals het ontbreken van 
een geaccepteerde definitie, het niet beschikbaar zijn van adequate meetinstrumenten, 
en de beperkte ontwikkeling van theorie. Daarnaast is er ook enige weerstand merkbaar, 
die ontstaat door het gebruik van jargon, wat als niet passend wordt beschouwd in de 
context van (seculiere) organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om termen die worden 
geassocieerd met religie, zoals spiritualiteit (business spiritualiteit, werkplekspiritualiteit 
etc.) (Giacalone en Jurkiewicz, 2010). 
Desalniettemin blijft zin- en betekenisgeving in de context van werk en organisatie 
een onderwerp dat de laatste jaren maatschappelijke aandacht geniet en het zou dan 
ook behulpzaam zijn de thematiek scherper te conceptualiseren aan de hand van 
een wetenschappelijke, systematische beschouwing van empirische data. Dat is wat 
ik in deze studie heb gedaan. Daartoe stonden in dit onderzoek een tweetal onder-
zoeksdoelen, of ambities, centraal. Het eerste doel binnen deze studie was het op 
basis van empirisch materiaal beter beschrijven, definiëren en verfijnen van het concept 
zingeving in organisaties. Door op basis van empirische materiaal het concept zingeving 
in werk en organisatie te exploreren en te expliciteren is als het ware een discours 
opgetekend voor het fenomeen zingeving in werk en organisatie. Een tweede ambitie 
in dit onderzoek was om op basis van het ontstane discours inzicht te geven in en te 
begrijpen hoe door leiderschap een bijdrage aan de ervaring van zingeving in werk en 
organisatie kan worden geleverd en wat dat vraagt van en betekent voor leiderschap 
en leiderschapsontwikkeling. In dit onderzoek heeft de Koninklijke Marechaussee, een 
politiekorps met militaire status, als onderzoekscasus centraal gestaan In hoofdstuk 3 
heb ik een uitgebreide schets gegeven van de Koninklijke Marechaussee als organisatie, 
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aandacht is daarbij uitgegaan naar de organisatie historie, cultuur en structuur alsook de 
taken waarmee de organisatie is belast.

De volgende exploratieve onderzoeksvraag vormde de rode draad in dit onderzoek:

Hoe kan leiderschap in organisaties, zoals de Koninklijke Marechaussee, 
zingeving aan de orde stellen?

Dit onderzoek kent een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Daarmee is de keuze gemaakt 
om de empirie (de beleving, ervaring en visie van respondenten) centraal te stellen. In 
deze studie zijn middels 56 kwalitatieve interviews met leidinggevenden, die werkzaam 
zijn op het strategisch, tactisch en operationeel niveau van de Koninklijke Marechaussee, 
empirische data vergaard. Naast deze interviews, vormden documentanalyse, observatie 
en participerende observatie ondersteunende onderzoeksmethoden, waarvan op 
verschillende plekken in dit proefschrift verslag is gedaan. Een uitvoerig proces van 
deductief, inductief en conceptueel coderen is voorafgegaan aan het tot stand komen 
van de resultaten zoals beschreven in de hoofdstukken 5 en 6 van dit proefschrift. 

Framework: discours voor zingeving in de context van werk en organisatie
Het onderzoek heeft geleid tot het ontstaan van een framework (gepresenteerd en 
toegelicht in hoofdstuk 7), dat het discours voor zingeving in werk en organisatie weer-
geeft. Dit discours kan behulpzaam zijn bij het beter begrijpen van het fenomeen 
zingeving in de context van werk en organisatie.

Algemene constateringen
Een eerste beschouwing van de data in hoofdstuk 5, laat zien dat het lastig blijkt om 
zingeving in meer algemene zin, los van voorbeelden uit de dagelijkse werkelijkheid 
en/of de context van werk, te omschrijven. Dat wijst er op dat zingeving in werk en 
daarbuiten als vanzelfsprekend in elkaar overlopen, zonder dat mensen zich daar direct 
bewust van zijn. Zingeving kan dusdanig als vanzelfsprekend worden verbonden met 
werk en/of leiderschap dat het niet gemakkelijk is om zingeving binnen de context van 
werk en organisatie en zingeving daarbuiten separaat te beschouwen. Dat heb ik in deze 
studie ten behoeve van onderzoeksdoeleinden echter wel gedaan.
In een eerste beschouwing blijkt ook dat zingeving wordt ervaren, als een complex 
geheel van factoren en nauw samenhangt met ‘wie je bent en hoe het met je gaat’; het 
leren vinden van een eigen koers in het leven en het ervaren van gedrevenheid. Het 
ervaren van zingeving wordt daarnaast duidelijk geassocieerd met het gevoel hebben 
ertoe te doen, van betekenis te zijn en een stempel te kunnen zetten op alles wat je doet. 
En ook heeft zingeving een duidelijke affectieve kant; zingeving te wordt geassocieerd 
met positieve emoties als geluk, plezier en het ervaren van verbondenheid.
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Zingeving in werk en organisatie: individu, team en organisatie
Na de algemene en eerste beschouwing naar zingeving in algemene zin, is in dit onder-
zoek op basis van analyse van het empirisch onderzoeksmateriaal het framework, of dis- 
cours voor zingeving in werk en organisatie tot stand gekomen. In de empirische be-
vindingen komt naar voren dat zingeving in werk en organisatie tot stand komt, door 
een verscheidenheid aan aspecten op het niveau van het individu (de medewerker), op 
het niveau van teams en op het niveau van de organisatie als entiteit. Deze aspecten 
raken aan zinvragen naar individuele en sociale identiteit. Ik vat deze aspecten hieronder 
samen.

Op het niveau van het individu, komt het ervaren van zingeving in werk met name tot 
stand door; 

–   Het hebben van een betekenisvol doel dat bijdraagt aan beleving in het werk;
–   De ervaring aan het geheel, het betekenisvolle doel, ook een individuele bijdrage 

te kunnen leveren;

–   Het kunnen bijdragen aan verbetering en vooruitgang (professionalisering) en de 
ervaring daarin het verschil te kunnen maken;

–  Het hebben van mogelijkheden tot ontplooiing in het werk;
–   Het kunnen werken op basis van eigen drijfveren;
–   En tot slot het krijgen van waardering, waarmee wordt bedoeld dat je je als individu 

gezien en gewaardeerd weet om wie je bent en wat je bijdraagt.

Op het niveau van teams wordt zingeving in werk en organisatie met name ervaren door:
–   De aanwezigheid van een sterke teamgeest en korpsgeest (esprit de corps binnen 

de specifieke onderzoekscasus van de Koninklijke Marechaussee);

–   Ruimte voor teamontwikkeling, waarin aandacht is voor het aangaan van verbinding 
tussen de teamleden, onder andere doordat zinvragen in het team aan de orde 
komen, zoals: wie ben ik in de context van het team? Wat is mijn aandeel in het 
team? En hoe kunnen we elkaar helpen? Ook het gezamenlijk duiding geven 
aan hetgeen het team te doen staat en bestendigen dat op structurele basis 
gesprekken met elkaar worden gevoerd over dingen die er toe doen, dragen bij 
aan de ervaring van zingeving;

–   Teamgeest en teamontwikkeling vormen een belangrijke basis om gezamenlijk te 
kunnen werken aan kwaliteit en professionaliteit, aan leerdoelen en vakmanschap, 
het derde aspect van zingeving op het niveau van teams.

Een belangrijk deel van het ervaren van zingeving op het niveau van de organisatie 
als geheel gaat over de meerwaarde van de organisatie in de samenleving. Zingeving 
op het niveau van de individuele medewerker wordt voor een belangrijk deel ervaren 
wanneer een individu ervaart een bijdrage te kunnen leveren aan een groter geheel. 
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Die bijdrage komt voor een belangrijk deel tot stand doordat individuen participeren 
in de organisatie en via die participatie een bijdrage leveren aan de samenleving. 
Een inspirerende visie als organisatie, welke haar plek en bijdrage in die maatschappij 
duidelijk maakt, versterkt het gevoel van bijdrage en is behulpzaam in het zichtbaar 
maken van de bijdrage voor de medewerker. Naast een inspirerende organisatievisie, 
vergroot het kunnen meedenken en meedoen aan het ontwikkelen van de organisatie 
het gevoel van verbondenheid met de organisatie. Het is die verbondenheid welke 
door respondenten wordt beschreven als het ervaren van zingeving. Daarnaast krijgt 
zingeving op het niveau van de organisatie ook vorm door verschillende elementen in 
het ‘organisatiebeleid’ zoals;

–   Het wel of niet aan de orde stellen van zingeving en zinvragen, wat afhankelijk 
is van leidinggevenden. Welke vragen stellen zij aan medewerkers? Aan welke 
indicatoren en parameters wordt aandacht gegeven? En is daarin wel of geen 
ruimte voor zinvragen en aspecten van zingeving? 

–   De mate van diepgang en kwaliteit van leiderschap die kan worden bereikt en 
daarmee aan de implementatie en borging van aandacht voor zingeving(saspecten), 
continuïteit in leiderschap draagt daaraan bij.

–   Ruimte voor eigenheid van de organisatie en voor de expressie van vakmanschap 
draagt bij aan het ervaren van zingeving. In de onderzochte casus heeft de hybride 
onderbrenging van het gezag en het beheer van de organisatie bureaucratie tot 
gevolg. Het is deze bureaucratie die de expressie van vakmanschap beperkt, wat 
regelmatig leidt tot (niet zingevende) frustratie.

–   Verbetering, vooruitgang en vernieuwing in de organisatie dragen eveneens bij 
aan ervaren van zingeving. In de empirische data wordt duidelijk dat de introductie 
van een ander type leidinggevenden (en deze ook anders op te leiden; opleiding 
waarin aandacht is voor zingeving en leiderschap) bijdraagt aan vooruitgang en 
professionalisering van de organisatie en daarmee aan de ervaring van zingeving. 

–   Ook de inrichting van werkprocessen is bepalend voor het ervaren van zingeving; zijn 
werkprocessen zo ingericht dat deze mogelijkheden bieden voor medewerkers om 
een bijdrage te leveren die er toe doet? Dat een medewerker kan groeien? Zowel 
het werkaanbod (hoeveelheid) als uitdagend werk dat ontwikkelmogelijkheden 
biedt, dragen bij aan het ervaren van zingeving in werk.

–   De mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing (waaronder opleidingen) die 
zijn ingebed in het personeels- en loopbaanbeleid.

Concluderend: zingeving is een organisatievraagstuk
Op basis van de bevindingen in dit onderzoek stel ik dat zingeving in de context van 
werk en organisatie (in deze onderzoekscasus) tot stand komt door:

–   Ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, waardoor mensen als 
persoon en als professional kunnen groeien;



332 Samenvatting

–   De ervaring een individuele bijdrage te hebben aan een groter en betekenisvol 
geheel of doel en in het bijzonder aan vooruitgang, vernieuwing en verbetering, 
en daarin een verschil te kunnen maken;

–   Ruimte om in die bijdrage iets van jezelf te laten zien (authenticiteit) en tot uiting 
te laten komen (talenten, kwaliteiten) en daar ook in gezien en gewaardeerd te 
worden.

Met het inzichtelijk maken van het discours van zingeving in werk en organisatie, weten 
we dat medewerkers en leidinggevenden op verschillende niveaus in de organisatie 
inderdaad zingevingsvragen hebben in en aan de organisatie. Het discours maakt 
zichtbaar dat deze vragen niet alleen gesteld worden op het individuele niveau maar 
breed in de organisatie worden gekoppeld aan de organisatie en aan leiderschap binnen 
de organisatie. We hebben ook kunnen constateren dat het gesprek over zingeving 
wordt gevoerd als de organisatie daartoe het initiatief neemt. Het expliciet maken van 
het thema zingeving doet iets in de ervaring van mensen. In die zin lijkt het goed om 
zingeving expliciet te maken door het te benoemen en onderdeel uit te laten maken van 
het organisatiebeleid en de leiderschapspraktijk. Ik concludeer dan ook dat zingeving 
geen organisatievraagstuk lijkt te zijn, maar daadwerkelijk een organisatievraagstuk is.

Leiderschap heeft een essentiële rol
Maar het kunnen optekenen van een discours voor zingeving in de context van werk 
en organisatie is niet het enige dat de empirische data in deze studie opleverde. In 
hoofdstuk 6 van dit proefschrift beschreef ik dat op basis van de empirische bevindingen 
blijkt dat vanuit leiderschap bijgedragen kan worden aan het ervaren van zingeving 
(door medewerkers) in werk en organisatie. Leiderschapsontwikkeling is daarvoor een 
noodzakelijk proces, een proces waarin zinvragen bovendien een essentiële rol innemen.

In hoofdstuk 6 gaf ik eerst een uiteenzetting over hoe de respondenten in dit onderzoek 
denken over leiderschap en hoe zij daar vorm aan geven in de dagelijkse praktijk. Het 
hebben en uitdragen van een visie, het hebben van aandacht voor de ontwikkeling van 
medewerkers, het tot stand brengen van een goed werkklimaat en het belang van een 
benaderbare houding of attitude worden door de respondenten in deze onderzoeks- 
casus beschouwd als belangrijke aandachtspunten in het leidinggeven. Wanneer 
met de respondenten wordt gereflecteerd op hoe zij als leidinggevende kunnen 
bijdragen aan zingeving voor medewerkers door middel van hun leiderschap, kunnen 
we een opvallende constatering doen. Respondenten kijken dan niet zozeer anders 
naar (hun eigen) leiderschap, maar wanneer er meer (bewust) wordt nagedacht over 
wat leiderschap kan betekenen voor zingeving ontstaat er een verdiepende kijk op 
leiderschap. Bijvoorbeeld: het hebben van een visie wordt dan verdiept naar het hebben 
van aandacht voor ‘het waarom’, het creëren van beleving in het werk. Aandacht voor 
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de ontwikkeling van medewerkers verdiept zich in oog en aandacht voor drijfveren van 
medewerkers; leidinggevenden stimuleren dan door het stellen van vragen (zinvragen) 
zelfreflectie bij medewerkers aan wie zij leidinggeven. Leidinggevenden worden zich – 
vanuit het perspectief dat zij kunnen bijdragen aan zingeving voor anderen – bewust van 
hun mogelijke rol; ontwikkeling van medewerkers kan gestimuleerd worden wanneer zij 
zichzelf als leidinggevende inzetten voor de groei van anderen.

Leiderschapsontwikkeling met zinvragen als leidraad 
Maar om als leidinggevende bij te kunnen dragen aan zingeving voor anderen en aan 
zingeving in de organisatie is het proces van leiderschapsontwikkeling een essentieel 
proces. Uit de empirische data komt naar voren dat zinvragen daarin een belangrijke 
leidraad vormen. In hoofdstuk 6 beschreef ik op welke wijze zinvragen in het proces van 
leiderschapsontwikkeling aan de orde zijn.

Het kunnen aangaan van verbinding is een cruciale factor om als leidinggevende bij 
te kunnen dragen aan zingeving in de organisatie een aan de ervaring van zingeving 
bij medewerkers. Het aangaan van verbinding brengt openheid en ruimte voor het 
bespreekbaar maken van wat er toe doet, van dilemma’s en blokkades. Verbinding is een 
wederzijds begrip. Het aangaan van verbinding vraagt om openheid en kwetsbaarheid 
van zowel degenen die leiding ontvangen maar ook zeker van degene die leidinggeeft. 
Het is hier waar leidinggevenden bezig zijn met zelfreflectie door zichzelf vragen te  
stellen – zinvragen – zoals; waartoe ben ik leidinggevende? Hoe kan ik inspirerend zijn 
en een verschil maken voor anderen? Wat zijn mijn intenties? Het is het aangaan van 
verbinding met medewerkers wat vraagt om leiderschapsontwikkeling van leiding-
gevenden, waarin zinvragen een duidelijke rol spelen. 
In leiderschapsontwikkeling komen de fenomenen leiderschap en zingeving dan 
dichtbij elkaar, respondenten beschrijven dat proces als ‘bezig zijn met zingeving voor 
zichzelf.’ Het is dit proces waarin meerdere zinvragen centraal staan, of beter gesteld, 
dit ontwikkelproces van leidinggevenden vindt plaats langs het stellen van zinvragen. 
Een proces dat nooit af is en altijd in beweging is; dat vraagt om continue ruimte en 
aandacht. 
Het ontwikkelen van leiderschap gaat niet vanzelf, maar gaat gepaard met dilemma’s 
en uitdagingen waar leidinggevenden zich – als functionaris maar ook als mens – mee 
geconfronteerd zien. Deze dilemma’s en uitdagingen worden door respondenten 
gekoppeld aan hun eigen zingevingsproces; het doet iets met hen als mens en geeft 
richting aan hun vorming als leidinggevende. Met name de confrontatie dat leidinggeven 
gaat om en over mensen en de ervaring daar verantwoordelijkheid voor te dragen met 
alles wat er bij hoort, is voor respondenten bepalend geweest voor hoe zij hun leiderschap 
vormgeven. Het is deze confrontatie die zinvragen bij leidinggevenden doet opkomen, 
zoals: wie ben ik als leidinggevende? Wie ben ik, of wil ik zijn als leidinggevende voor 
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mijn mensen? Wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen? Wat kan 
ik betekenen voor anderen? Leiderschap wordt door de respondenten ervaren als 
een continu balanceren tussen het hebben van oog en aandacht voor de ander (de 
medewerker), de organisatie en aandacht voor zichzelf. Balans leren houden heeft te 
maken met de verwachtingen die leidinggevenden van zichzelf hebben. Wat kan ik? Wat 
vind ik dat ik moet doen en wat niet? Hoeveel grip en controle heb ik nodig? Durf ik los 
te laten? Waar liggen mijn grenzen en beperkingen? zijn dan zinvragen die opkomen 
en waarvan de leiderschapspraktijk vraagt om deze te beantwoorden. Respondenten 
geven aan dat zij hebben moeten leren om dichtbij zichzelf te blijven. De ontwikkeling 
van zelfvertrouwen als leidinggevende is dan ook een belangrijke factor in het ervaren 
van zingeving maar ook in het kunnen bijdragen aan zingeving voor anderen. De meest 
opvallende persoonlijke ontwikkeling die leidinggevenden schetsen in dit onderzoek 
is dat zij door de leiderschapspraktijk leren om hun focus te verleggen: van focus op 
zichzelf en het behalen van resultaat en doelen, naar focus op aandacht voor anderen. 
Ruimte om zinvragen te kunnen stellen, steun, begeleiding en voorbeelden van 
anderen, maar ook inspiratie zijn essentiële ondersteunende factoren in het proces van 
leiderschapsontwikkeling. 

De organisatie kan leiderschapsontwikkeling een belangrijke impuls geven 
Ook leiderschapsontwikkeling waarvoor door de organisatie een impuls wordt ge-
geven blijkt in dit onderzoek randvoorwaardelijk te zijn voor het aan de orde stellen 
van het thema zingeving in de organisatie. Ook dat beschreef ik in hoofdstuk 6 van dit 
proefschrift. Leiderschapsontwikkeling van individuele leidinggevenden en leiderschaps-
ontwikkeling geïnitieerd door de organisatie zijn twee processen die elkaar wederzijds 
beïnvloeden. Wanneer de organisatie leidinggevenden inspireert en uitdaagt om met 
leiderschapsontwikkeling op basis van zinvragen aan de slag te gaan, stimuleert zij ook 
aandacht voor zingeving in de organisatie. In hoofdstuk 6 beschreef ik dat, op basis van 
de empirische bevindingen, het weliswaar goed is om inspiratie te geven tot het soort 
leiderschap dat gewenst is binnen de organisatie, bijvoorbeeld door leidinggevenden te 
inspireren met leiderschapsfilosofieën en stijlen die aandacht voor zingeving inbedden, 
maar dat inspiratie daartoe, welke ruimte laat voor eigen invulling van leiderschap, beter 
uitpakt. Tegelijkertijd is het borgen van die inspiratie, waardoor er blijvend een appel 
wordt gedaan op aandacht voor leiderschap en zingeving van belang; want wat aandacht 
krijgt dat groeit. Het geven of bieden van ruimte, bijvoorbeeld door ruimte te laten aan 
leidinggevenden om authenticiteit in het leidinggeven te ontwikkelen, ruimte te bieden 
voor reflectie, ruimte om te leren en om eigen inspiratie te zoeken blijkt in ieder geval in 
deze onderzoekscasus een essentiële factor te zijn. Zingeving in organisaties is gebaat 
bij ruimte niet bij het opleggen van gewenst leiderschap. 
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Leiderschap als drager van zingeving in organisaties
Ik stel in dit onderzoek dat leiderschap een belangrijke drager is van het concept zin-
geving in organisaties. Ik pleit er op basis van de bevindingen in deze studie nadrukkelijk 
voor om zingeving in werk en organisatie te beschouwen als taak en verantwoordelijkheid 
van organisaties en leidinggevenden, waartoe zij in staat gesteld zouden moeten 
worden (onder meer door zichzelf) om die verantwoordelijkheid op een goede manier 
vorm te geven. Dat geeft impulsen voor de vormgeving van leiderschapsontwikkeling en 
voor de opleiding en training van leidinggevenden. Wanneer leidinggevenden worden 
beschouwd als beroepsgroep die vaak en misschien wel driedubbel op, met zinvragen 
geconfronteerd worden (van zichzelf, van anderen en in het begeleiden van anderen 
in de organisatie), dan betekent dat iets voor het denken over leiderschapsvorming en 
-ontwikkeling en ook voor de begeleiding van de ontwikkeling van leidinggevenden over 
de gehele loopbaan heen. Kennis van het zingevingsproces, aspecten van zingeving, 
van zinvragen en de begeleiding van anderen bij het omgaan met zinvragen, is dan ook 
essentiële kennis voor de beroepsgroep van leidinggevenden. In het theoretisch kader 
van dit boek benoemde ik dat veel beroepsgroepen zich bezighouden met zingeving 
en dat het een gemiste kans is om leidinggevenden niet bij die opsomming in te sluiten. 
Met dit onderzoek heb ik kunnen onderbouwen waarom nu juist leidinggevenden 
kennis en inzicht nodig hebben over zingeving en het begeleiden van anderen in 
zingevingsprocessen. Deze studie levert met de gedane constateringen voldoende 
inzicht in hoe het onderwijs en de begeleiding aan (toekomstig) leidinggevenden zou 
kunnen worden verrijkt, zodat leiderschap als drager van zingeving in organisaties goed 
tot uiting kan komen.

Met de constatering dat leiderschapsontwikkeling in deze studie een essentieel en 
randvoorwaardelijk proces is om zingeving in werk en organisatie aan de orde te stellen, 
is het begrip leiderschapsontwikkeling (van individuele leidinggevenden alsook als 
impuls vanuit de organisatie) aan het framework, het discours voor zingeving in werk en 
organisatie, toegevoegd. 

Het ontstane discours, weergegeven in het framework vormt het antwoord op de 
hoofdvraag van deze studie. Het framework geeft antwoord op de vraag wat zingeving 
in de context van werk en organisatie is en laat eveneens zien dat leiderschap en 
leiderschapsontwikkeling essentiële processen zijn om zingeving in de context van werk 
en organisatie aan de orde te stellen. Wat kunnen we nu specifiek leren op basis van dit 
discours, wat weten we nu na het doen van deze studie? In hoofdstuk 7 heb ik op deze 
vraag gereflecteerd. Ik benoemde in dit afsluitende hoofdstuk een aantal punten die 
dit onderzoek heeft opgeleverd en welke theoretische en/of praktische waarde daaraan 
gekoppeld is. 
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Inzicht
Eén van de eerste dingen die dit onderzoek en het daaruit voortvloeiende framework 
(discours) oplevert is inzicht; inzicht in de fenomenen zingeving, leiderschap en de 
verbinding daartussen, in hoe zij worden begrepen en verstaan in de praktijk. De studie 
heeft taal gegeven aan de begrippen, laten zien hoe leiderschap een rol speelt en 
dat zingeving door diverse niveaus in de organisatie wordt bepaald. Het naast elkaar 
zetten van de opgehaalde kennis en het met elkaar in verband brengen van die kennis, 
heeft daarmee bijgedragen aan het expliciteren van de ‘common sense’. Daarmee is 
een nieuwe vorm van kennis geproduceerd. Wat dit onderzoek ook gebracht heeft, 
en wat wellicht minder vaak gebeurd zowel in wetenschappelijk onderzoek als in 
organisatieonderzoek en evaluatie, is het illustreren van welke aspecten op welk niveau 
van de organisatie bijdragen aan het wel of niet ervaren van zingeving bij medewerkers 
in de organisatie. Niet met als doel om een ‘theory of everything’ tot stand te brengen, 
maar om te laten zien hoe complex het vraagstuk zingeving in werk en organisatie 
eigenlijk is. Dat overzicht maakt duidelijk dat organisatievraagstukken die van invloed 
kunnen zijn op de ervaring van zingeving, een holistische en integrale beschouwing en 
doordenking nodig hebben om werkelijk te kunnen overzien wat mogelijke interventies 
kunnen doen met de beleving van zingeving. Het gepresenteerde framework kan 
zowel professionals als wetenschappelijk disciplines daarvan bewust maken en daarom 
behulpzaam zijn; in de praktijk en in het doen van onderzoek. Met de weergave van 
het framework wil ik benadrukken dat afstemming tussen organisatieniveaus, tussen 
organisatiestructuur en cultuur, tussen organisatiebeleid en praktijk noodzakelijk is 
om zingeving in werk en organisatie op een goede wijze aan de orde te stellen. Dat 
inzicht kan ook worden gebruikt bij verder onderzoek naar het fenomeen zingeving in 
de context van werk en organisatie. Het onderzoek heeft ook inzichtelijk gemaakt dat 
zingeving in organisaties een dynamisch proces is en geen momentopname. Een proces 
is iets dat continu aandacht behoeft. Het wel of niet ervaren van zingeving in werk en 
organisatie is afhankelijk van constante veranderingen die zich in organisaties voordoen. 
Veranderingen – van binnenuit ontstaan of van buitenaf ingegeven – zijn in organisaties 
tegenwoordig de enige constante. Tegen al deze veranderingen zal een organisatie zich 
steeds weer (zin)vragen moeten stellen over wat dit betekent voor zingeving of aspecten 
daarvan. 

Verbinding tussen systeem- en leefwereld werkt versterkend in het verankeren van 
zingeving in werk en organisatie 
Voor het verankeren van zingeving in de context van werk en organisatie is een groot 
effect gelegen in het maken van een verbinding tussen de benadering van de organisatie 
als systeemwereld en de organisatie als leefwereld. Zingeving doet zich weliswaar 
voor in de organisatie als leefwereld maar wordt ondersteund door deze aandacht 
systematisch te verankeren in de systeemkant van de organisatie. De leefwereld kan 
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worden gehanteerd als leidraad voor de inrichting van de systeemwereld in organisaties, 
bijvoorbeeld bij het vormgeven van organisatiestructuren en processen. Zingeving in 
organisaties komt bij een verbinding tussen de leefwereld en systeemwereld meer of 
beter tot uiting dan wanneer de twee benaderingen tegelijkertijd maar gescheiden 
van elkaar hun uitwerking zoeken. Deze constatering is met name van theoretische 
waarde en geeft daarmee nadere impulsen voor en richting aan het denken over het 
organiseren, besturen en leiden van organisaties, en daarmee onder meer voor het 
denken binnen de organisatietheorie. Deze bevinding is ook van praktische waarde, 
onder meer voor het denken over hoe een organisatie kan worden aangestuurd, welke 
organisatiestructuur daarvoor gekozen wordt en welk effect daarmee wordt beoogd. 
Doorgaans zijn harde meetbare indicatoren uit de systeemkant van de organisatie, zoals 
cijfers en command and control procedures, grond voor dialoog in organisaties. Maar 
het structureel verankeren van dialoog over minder makkelijke meetbare indicatoren, 
zoals aspecten van zingeving, kan dienstbaar zijn aan een ander effect; ruimte voor de 
leefwereld, voor zingeving. 

Impulsen voor een interdisciplinaire benadering van het fenomeen zingeving als 
organisatievraagstuk
Zingeving is onderwerp van aandacht binnen verschillende wetenschappelijke discip-
lines. Elke discipline onderzoekt en beschouwt zingeving vanuit de eigen specifieke 
manier van denken over en kijken naar de werkelijkheid. Zo is het voor de disciplines 
bestuurskunde en organisatiewetenschappen niet ongebruikelijk om zingeving te 
bestuderen in de context van werk en organisatie, al zijn het niet de disciplines die 
zich van origine bezighouden met het concept zingeving. Vanuit de eigen specifieke 
wetenschappelijke achtergrond zijn deze disciplines er van nature op gericht om in 
kaart te brengen welk nut, effect of winst bepaalde fenomenen (waaronder zingeving), 
hebben op de prestaties van organisaties. Dat stuit bij de disciplines die zich van origine 
bezighouden met vraagstukken omtrent zingeving, zoals de geesteswetenschappen 
in brede zin (theologie en religiestudies, waaronder de geestelijke zorg, filosofie) op 
enige weerstand, want is zingeving wel te vangen in termen van winst, nut en effect? Of 
wordt zingeving in die hoedanigheid een middel tot manipulatie? Deze meer trage en 
reflecterende manier van beschouwen van zingeving door de geesteswetenschappen 
stuit juist weer op weerstand bij de bestuurs- en organisatie wetenschappen. Dat leidt 
tot wederzijdse terughoudendheid om als disciplines gezamenlijk op te trekken, elkaar 
met verschillende perspectieven te verrijken en tot terughoudendheid om onderzoek te 
verrichten op elkaars domeinen.
Zo is de geestelijke zorg niet geneigd om onderzoek te verrichten in de context van 
seculiere organisaties. Ik bemerk inhoudelijke terughoudendheid bij deze discipline 
ten opzichte van het fenomeen zingeving in organisaties, mede omwille van de 
vrijplaatsfunctie die aan de discipline is gekoppeld. Deze studie geeft impulsen tot het 
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nadenken over hoe de expertise van de geestelijke zorg, als het gaat om de kennis die 
zij draagt over het zingevingsproces, juist wel kan worden aangewend voor (seculiere) 
organisaties, meer dan dat nu het geval is. In dit onderzoek heb ik immers laten zien dat 
zingeving een vraagstuk is dat ook of juist in organisaties aan de orde is.
Omgekeerd kan eenzelfde soort redenering ook gelden voor disciplines als de 
bestuurs- en organisatiekunde. Van nature richten zij zich op het kwantificeren van data 
en verbanden en het in kaart brengen van nut en effect, terwijl zingeving of aspecten 
van het zingevingsproces zich vaak niet laten vangen in meetbare indicatoren. De 
aard van het concept zingeving is vele malen complexer en minder vangbaar voor  
rationele (meet)paradigma’s. Wanneer deze disciplines openstaan voor het minder 
instrumenteel benaderen van het fenomeen zingeving zou het concept zingeving in 
werk en organisatie nader en anders geëxploreerd kunnen worden. 
Ik concludeer in deze studie dan ook dat een grote meerwaarde gelegen is in het 
gezamenlijk optrekken van verschillende wetenschappelijke disciplines in het be-
studeren van het concept zingeving in werk en organisatie. Deze studie biedt im-
pulsen om te kijken naar de kansen van interdisciplinaire samenwerking, al gaat daar 
wel een uitdaging in schuil. Verschillende wetenschappelijke disciplines moeten 
de bereidheid hebben om over de traditionele grenzen van hun vakgebied heen te 
kijken en zich te laten inspireren door ziens- en denkwijzen van andere disciplines. Ik 
denk dat door inter-disciplinair onderzoek ook organisaties zich op den duur meer 
openstellen voor andere benaderingen van organisatievraagstukken dan dat zij tradi-
tioneel gewend zijn. Waardoor er meer verbinding komt tussen leef- en systeem- 
wereld en het niet ongewoon zal zijn om voor het beantwoorden van organisatie-
vraagstukken naast bestuurs- en organisatiedeskundigen ook theologen, filosofen, 
geestelijk verzorgers, pedagogen en antropologen te betrekken.
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Summary

Making the difference
A qualitative study of the search for meaning and purpose in the context of 
organizations and the workplace, and the role of leadership at the Royal Netherlands 
Marechaussee

This dissertation is centered around the search for meaning and purpose within the 
context of organizations and the workplace. In the introduction to this dissertation in 
Chapter 1, I establish that meaning and purpose in the context of organizations is a topic 
of scientific interest in modern society, as well as in scientific debate. The workplace and 
organizations are regarded as a new area of life in which people search for meaning, since 
topics such as spirituality, religion and meaning were previously considered to be part of 
the private sphere. Employees prefer to have a meaningful job and to make a significant 
contribution to society and to other people as well as themselves. Organizations and 
their leaders are therefore obliged to anticipate this need and to provide a workplace 
that offers the opportunity of finding meaning and purpose. 
Work, organizations and leadership are increasingly linked to concepts such as meaning, 
a sense of purpose, spirituality, authenticity and inspiration. The field of organizational 
leadership increasingly recognizes and acknowledges the fact that devoting attention to 
meaning and inspiration can make a valuable difference in terms of the wellbeing and 
development of employees, and therefore to the power of the organization as a whole. 
There is a strong demand for leadership styles which devote attention to meaning, 
purpose and inspiration. However, in scientific literature as well as in the professional 
leadership practice, this theme has not yet been fully accepted. This is because there are 
no generally accepted definitions of these concepts, no adequate metrics and indicators, 
and the corresponding theoretical background needs to be developed further. There 
is also some skepticism within the scientific debate, caused by the use of terms such 
as ‘spirituality’ (business spirituality, workplace spirituality) which is associated with 
religion and therefore not welcome in the workplace. It is necessary to develop a better 
definition of the concept ‘meaning and purpose within the context of organizations and 
the workplace’, based on scientific research. This study aims to do just that: to construct 
a better definition based on empirical data, as well as to provide insight into the way in 
which meaning could be embedded in organizations by leadership practice. 
The research in this study was conducted at the Royal Netherlands Marechaussee, 
an organization with military status and one of the four divisions of the Dutch armed 
forces. The Royal Netherlands Marechaussee has a wide range of tasks within the civil 
and military services in the Netherlands and abroad, in maintaining the security of the 
Dutch state. Chapter 3 of this dissertation describes its organizational history, culture 
and structure.



340 SUmmaRY

This dissertation aims to answer the following question: 

In which way can leadership address the concept of meaning and purpose 
within organizations such as the Royal Netherlands Marechaussee?

This study is grounded in qualitative research. I conducted 56 qualitative in-depth 
interviews with supervisors who work on the strategic, tactical and operational levels 
of the organization. Other types of data collection used in this study were literature 
review and field research (participant observation, document and content analysis). An 
extensive process of analysis (deductive, inductive and conceptual) formed the basis of 
the results, as described in Chapters 5 and 6. The study resulted in a model that reflects 
the discourse about meaning and purpose in the context of work and organizations, 
which is discussed in detail in Chapter 7.

General observations
I discovered that it is difficult to separate meaning and purpose within the workplace 
from meaning and purpose outside the workplace. The two contexts are subconsciously 
interwoven. However, in order to achieve my research goals, I did isolate them both.
In the initial review of the empirical data it became clear that for the respondents, 
meaning and purpose comprise a complex combination of factors that are closely related 
to “who you are and how you feel”, as well as to your own ambitions, drives and values 
and the urge to find your own path in life. People experience life as meaningful when 
they feel like they matter and are able to make a difference. Meaning and purpose are 
also associated with positive feelings such as happiness, fun and feeling close to others.

Meaning and purpose at work and in organizations
The model that reflects the discourse about meaning and purpose in the context of 
work and organizations is based on the analysis of empirical data. The data analysis 
established that meaning and purpose in organizations are created by a variety of 
aspects found at three different levels: the individual employees, the collaboration in 
teams and the organization as a whole. Below is a summary of these aspects.
Individual employees experience a sense of meaning and purpose at work when they:

–   Have an inspiring goal that contributes to a sense of purpose in the workplace.
–  Feel that their individual contributions add to the overall success.
–   Are able to contribute to the improvement and overall progress (increased 

professionalism) of the organization and feel that they can make a difference in 
this sense.

–  Have the opportunity to grow and develop.
–  Are able to align the work with their personal values.
–  Are recognized for who they are and what they contribute to the organization.
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At team level, a sense of meaning is experienced when:
–   There is a strong sense of team spirit (or the esprit de corps within the research 

subject of the Royal Netherlands Marechaussee).

–   There is an opportunity for team development, focused on the connection between 
team members, inter alia asking questions that help create meaning, such as: What 
is my role within the team? How do I contribute to the success of the team? How 
can we support each other? It also adds to the sense of meaning if the team is 
able to develop common goals and have structural conversations about issues that 
matter.

–   Team spirit and opportunities for team development create the foundation for 
working on quality and professionalism, learning and creating expertise. 

An important part of experiencing meaning and purpose in the context of work and 
organizations is the contribution that the organization makes to society. The individual 
experience of an organization’s meaning is primarily related to the idea that individual 
efforts contribute to the overall impact of the organization on society. Having a clear and 
inspirational vision that defines the impact on society strengthens the feeling of being 
of consequence, and improves the feeling of meaning and purpose in the individual 
employee. Meaning and purpose at work and in organizations are also developed by 
several components of the organization’s strategy, such as:

–   Does the organization address questions about meaning and purpose? This 
depends on how the leaders communicate with their employees on this topic.

–   The extent to which high-quality leadership is achieved and a focus on meaning 
and purpose can be implemented. Continuity of leadership contributes to this.

–   Room for the unique character of the organization and the chance to convey 
one’s expertise both contribute to the experience of an organization’s meaning. 
In the organization in which the study was conducted, the combination of formal 
authority and the control of the organization has led to bureaucracy. This halts 
the development of technical skills and expertise and leads, on a regular basis, to 
frustration (which is not meaningful).

–    Improvement, progress and innovation in an organization are relevant factors 
for a sense of purpose. Multiple interviewees described how a different type of 
leadership (by supervisors who have received a different type of education) would 
contribute to the progress and professionalism of the organization and therefore to 
the meaning and purpose experienced in the organization.

–   The structuring of tasks is a critical aspect of how individuals experience meaning 
and purpose. Are processes designed to allow employees to contribute to the 
overall success of the organization? Can an employee grow and develop? Both  
the amount of work and the challenge presented by the work contribute to how the 
employee experiences meaning and purpose. 

–   The opportunities to grow and develop that are embedded in the HRM and HRD 
policies.
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Conclusion
Based on the findings of this research I conclude that meaning and purpose at work and 
in organizations are experienced when:

–   There is space for professional as well as personal development;
–   Individual employees are aware of their own contributions to the organization and its 

goals, in particular to the progress, innovation and improvement of the organization, 
and they feel that they have been able to make a difference; 

–   There is room for individuality and authenticity and people are acknowledged for 
showing their individual talents and qualities.

The results of this study tell us that employees and leaders at different levels of the 
organization do have questions about meaning and purpose aimed at the organization. 
The discourse reveals that questions about meaning and purpose are asked not only 
at the level of individual employees, but that these questions are connected to the 
organization as a whole, and to its leadership. 
I also observed that discussions about meaning and purpose take place if they are 
initiated by the organization. Explicitly addressing the topic of meaning and purpose 
at work and in organizations has an immediate impact on the employees’ experience. 
It is therefore a good idea for the organization to stimulate these discussions and 
embed them into both its HRM and HRD policies and its leadership education. Based 
on the above, I conclude that meaning and purpose is not just potentially a topic for 
organizations, it is already an important aspect of organizations.

Leadership plays a critical role
The discourse on meaning in organizations is not the only result that the empirical data 
produced. In Chapter 6 of the dissertation, I describe how leaders can contribute to 
an organization’s meaning as experienced by the employees, based on the empirical 
findings. For this purpose, it is necessary to provide leadership development with 
meaning and purpose (in the organization) as one of its essential components.

Chapter 6 starts with an outline of the respondents’ opinions on leadership and how 
they practice leadership on a daily basis. Developing and sharing their vision, devoting 
attention to the development of the employees, creating a positive work environment 
and the importance of being approachable are all considered important areas of focus in 
leadership. The reflections of the respondents on how they as supervisors can contribute 
to the sense of purpose led to a noteworthy observation. It was only when the respondents 
were asked to reflect more specifically on the question of how leadership can impact the 
sense of meaning at work, that they began to incorporate attention for the ‘why’ into 
their view of leadership. For example, a respondent’s outlook becomes more profound 
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if they focus on the question of why exactly creating meaning in an organization is 
important. Managers asking their employees more substantial questions (questions of 
meaning), and inviting them to assess their motivation and ambitions, will help build a 
more open environment for employee development. When they decide to increase the 
sense of meaning within the organization, managers focus more on the growth of others 
and become more aware of ways in which they can stimulate employees’ development.

Questions about meaning and purpose as a central theme in leadership development
In my research, leadership development emerges as an essential and necessary process 
for the improvement of the sense of purpose in organizations. The results of the 
research show that although leadership development is an individual process, it can be 
stimulated by the organization. Leadership development for individual supervisors and 
organizational leadership development are two processes that influence each other. In 
Chapter 6 I describe which specific questions about meaning and purpose are relevant 
to the process of leadership development.

Being able to connect with others is a crucial factor in contributing to the organization’s 
sense of purpose and to the employees’ sense of purpose. It is this connection that 
creates the openness and space necessary for discussions about what really matters, 
and for addressing dilemmas and road blocks. Creating a connection is a reciprocal 
process. It requires an open attitude and vulnerability from both the manager and the 
employee. This is where leaders need to practice self-reflection by asking themselves 
meaningful questions, such as: Why am I a leader? How can I motivate people and make 
a difference? What are my intentions? 
Leadership development, with an emphasis on questions about meaning and purpose, 
is needed to create this connection with employees. In leadership development, 
leadership and meaning then become closely interlinked; interviewees describe it as 
‘creating meaning for myself’. This process centers around questions on meaning, and 
the development of leaders is the immediate result of these questions. This process is in 
perpetual motion and ever-changing.
Leadership development is challenging; it will result in dilemmas and challenges for 
the managers, both as professionals and as human beings. The respondents state that 
these challenges affect them as human beings, and that they use them to steer their 
professional and personal development process in the right direction. The most formative 
aspect of leadership, as described by the respondents, is the inherent challenge that 
comes with being a manager. In this position they are responsible for caring for their 
employees. At the same time it confronts managers with questions related to meaning 
and purpose, such as: Who am I as a manager? What kind of manager do I want to be? 
What are my responsibilities towards others? How can I support others? The respondents 
experience leadership as a continuous balancing act between the demands of the 
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individual employee, the organization, and themselves. The expectations leaders set 
for themselves determine whether they are able to balance these demands. What can I 
do? What actions should I take or avoid? How much control do I need? Do I dare to let 
go? What are my boundaries and limitations? These are some questions related to an 
organization’s meaning that should be answered. The respondents describe how they 
had to learn to stay true to themselves and their own beliefs. Growing confident as a 
leader is important for developing their own sense of purpose, but also for improving 
the sense of meaning for others. The most striking revelation on leadership development 
in this research was that the respondents had to learn to shift their focus away from 
themselves and reaching their own goals, and focus more on others. An environment that 
allows questions about meaning to be asked provides support and coaching, examples 
to follow and inspiration. These are all essential factors in the process of leadership 
development. 

The organization can provide an important impulse to leadership development
The research demonstrates how important it is that the organization provides an 
impulse to leadership development as it relates to meaning in an organization. This can 
be achieved by encouraging managers to address questions related to that meaning 
or sense of purpose. In Chapter 6, I explain that based on the empirical findings, it is 
helpful if the organization actively stimulates the desired style of leadership, e.g. inspires 
managers with leadership philosophies and styles that spark a sense of meaning within 
the organization. However, allowing space for individual interpretation by the managers 
is even more valuable in accomplishing this goal. It is important that this is anchored in 
the organization, in order to permanently stimulate a focus on meaning and purpose 
in the organization. As the saying goes, ‘what you feed will grow’. Creating space for 
leaders to develop their own authenticity and leaving room for reflection, to learn and 
find their own inspiration, all appear to be essential factors. A sense of purpose and 
meaning within an organization is best developed by creating space for the supervisors.

Leadership as an impulse for purpose and meaning in the organization
In this research, I state that leadership is the primary impulse for the sense of meaning 
within an organization. Based on the findings from this research, I argue that encouraging 
and instilling meaning into an organization is the role and responsibility of both the 
organization and its leaders. Managers should be held accountable (by the organization 
as well as themselves) for this. This will stimulate the development desired in existing 
managers and the training of new managers. Managers handle the majority of the 
questions related to meaning and purpose in the organization, which are addressed to 
them from three different directions (themselves, their employees and the organization). 
This should shape the way we think about leadership development and the support of 
managers throughout their careers. Managers at all levels of the organization should 



345

possess in-depth knowledge of the organizational process related to a sense of purpose 
and meaning, understand the different aspects of meaning and know how to support 
others in their quest for meaning at work. In the theoretical review of this study I state 
that many occupational groups are concerned about meaning and a sense of purpose 
and that managers being excluded from this discussion is a missed opportunity. 

In this study I was able to substantiate why managers need knowledge of and insight into 
the processes related to meaning and a sense of purpose at work. Only then are they 
able to support others in their search for meaning within the organization. This research 
provides sufficient insight into how the training and development of future leaders can 
be enhanced to ensure that they become, and remain, the main motivators of meaning 
in the organization. The study concludes that leadership development is a critical 
process in the search for meaning and purpose within the workplace and organizations, 
therefore the concept of leadership development (for individual managers and impulses 
given by the organization) was added to the model and the discourse on meaning in 
organizations. 

The discourse, as depicted in the model, provides the answer to the research question. 
The model sheds light on what meaning in an organization is, and shows that leadership 
development and providing appropriate leadership are the most essential processes in 
addressing the need for meaning in an organization. 
What can we learn from this discourse and what have we learned from this research? 
These questions were answered in Chapter 7. In this closing chapter of the dissertation, 
I presented these lessons and their theoretical and/or practical impact.

Insight
One of the main results of this research, and the model created, is a better understanding 
of meaning and purpose in organizations; how it is connected to leadership and how 
this is translated to the actual workplace. The research provided definitions, showed 
that leadership plays a major role and that the level of meaning experienced in the 
organization is determined by different levels throughout the organization. This research 
yielded a new understanding of the subject matter, and demonstrated the relationships 
between the different factors that impact meaning in an organization. Contrary to many 
other scientific studies and organization reviews, this research identified in detail which 
aspects of the organization contribute to the employees’ experience of meaning, and 
at which levels. The goal was not to create a ‘theory of everything’, but to demonstrate 
how complex the concept of meaning in an organization is. The research clarifies that 
organization issues that can impact the experience of meaning at the workplace require 
a holistic and integrated approach and evaluation, in order to understand which actions 
actually improve the experience of meaning in the organization. The model created can 
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provide insight for both professionals and those in scientific disciplines, and is therefore 
helpful in real-life situations and also in research settings. With the model, I emphasize 
the need for coordination between organization levels, between organization structures 
and cultures, between policy and reality, which is necessary to effectively address 
the concept of meaning. This insight can be used in future research into meaning in 
organizations. 
The research also revealed that creating and finding meaning in organizations is an 
ongoing, dynamic process. It is a process that requires constant evaluation. Whether or 
not employees experience meaning at work depends on the constant changes within 
organizations. Change, whether it’s initiated from within or outside the organization, 
is the only constant in current organizations. The organization will have to continually 
assess how changes impact the meaning and purpose as experienced by employees.

The connection between the system and the real world helps anchor meaning in an 
organization
To truly anchor the focus on meaning and purpose in the context of the workplace and 
organizations, a connection should be made between the organization as a system 
and the organization as a social environment. The concept of meaning arises in the 
organization as a social environment, but it is only truly embedded when included in 
the systems side of an organization. The social environment of an organization can be 
used as a guideline to structure the organization as a system, e.g. creating organizational 
structures and processes. 
The sense of meaning in an organization is more pronounced if the two sides of an 
organization are connected, rather than separate. This observation has theoretical value 
for organization theory, and provides direction and guidance on how to structure, govern 
and lead organizations. It also sheds light on how to direct an organization and what the 
intended outcome is. Generally speaking, metrics and indicators are available for the 
systems side of an organization, such as measurement tools for command and control 
procedures. These tools shape the discussion within organizations. However, measuring 
the level of meaning in an organization is much more challenging, but it can contribute 
to the social side of and the sense of purpose experienced within the organization.

The impulse for an interdisciplinary approach to the concept of meaning in an 
organization
The concept of meaning and a sense of purpose at work is a topic of discussion in 
several scientific disciplines. Each discipline researches and reviews meaning from its 
own perspective and perception of reality. It is therefore not unusual for sciences such 
as public (business) administration and organization sciences to review meaning from 
the perspective of the workplace and the organization, even though based on their 
scientific backgrounds neither of these sciences are concerned with questions related 
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to meaning and a sense of purpose. These disciplines traditionally focus on the effect 
and efficiency of certain factors in terms of success. This causes some resistance in the 
sciences that traditionally focus on questions of meaning and purpose, such as theology 
and philosophy, because how can you translate meaning into dollars and cents? Or is 
meaning possibly being used as a means to manipulate? The slower and more reflective 
approach of these disciplines in turn creates resistance within the organization sciences 
and leads to a reluctance to share findings, or to work together to enhance the research 
from the various perspectives. The scientific discipline of spiritual care (on behalf of 
various denominations as well as non-denominational spiritual care) is not inclined to 
conduct research within the context of secular organizations. I noticed a restraint on 
their part towards the subject of meaning in organizations, to some extent because 
they represent freedom of religion and philosophy of life. I have shown through my 
research that the search for meaning is an issue for organizations. Therefore this research 
aims to encourage them to further research how the expertise of spiritual caregivers, 
when applied to meaning, can contribute to the research performed at (secular) 
organizations. The complexity of meaning in an organization is such that it is difficult 
to capture in indicators. The nature of the concept makes it difficult to measure and 
express in rational paradigms. Whereas organization sciences have traditionally focused 
on quantifying processes and collecting data and connections to study their impact on 
organizations, the humanities, including spiritual care, are more reflective and aimed at 
qualitative data. If both sciences could be open to each other’s approach and field of 
research, the concept could be reviewed and researched from a different perspective. 
Based on my research I conclude that there is an added value to an interdisciplinary app-
roach when researching the concept of meaning within the workplace and organizations. 
This research provides an incentive to assess the possibility of an interdisciplinary 
approach, in spite of its possible pitfalls. The various sciences should be prepared to look 
beyond their traditional boundaries, and let themselves be inspired by the perspectives 
and thought processes of other disciplines. It is my belief that interdisciplinary research 
will inspire organizations to have an open attitude when it comes to approaching 
organization questions from a different angle than the one they are accustomed to. This 
in turn will create a connection between the social and the systematic worlds present 
within organizations. It will no longer be unusual to involve theologians, philosophers, 
pedagogues and anthropologists when reviewing organizations, rather than just looking 
through the eyes of the organization sciences.



348 DanKWOORD

Dankwoord

Juist door wat ik heb gemaakt
en wat dat van mij heeft gemaakt
ben ik vandaag de dag wie ik ben.
Uit: Elizabeth Gilbert, Big Magic (p.216) 

Promoveren is een uitdaging. Je stelt jezelf tot doel onderzoek te doen en daar een 
boek over te schrijven. Je gaat op pad, maar weet van te voren niet exact wat je te 
wachten staat. Het is een onderneming die veel van je aandacht en inzet vraagt. Maar 
het is ook een onderneming die je veel brengt. Ik kijk met plezier terug naar wat ik de 
afgelopen jaren heb mogen leren. Het doen van onderzoek en het schrijven van dit 
boek, hebben mij laten groeien en van mij gemaakt wie ik nu ben.

Er zijn veel mensen betrokken geweest om deze onderneming mogelijk te maken. Vanaf 
deze plek wil ik iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

Als eerste wil ik de respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek bedanken. 
Dank voor het delen van jullie gedachten, visies, ervaringen en (persoonlijke) verhalen. 
Zonder deze verhalen was het doen van dit onderzoek en het schrijven van dit boek niet 
mogelijk geweest. Ik heb veel van jullie geleerd.
Ik bedank ook alle medewerkers van de Koninklijke Marechaussee die mij in de afge-
lopen jaren hebben ontvangen tijdens werkbezoeken, het meelopen van diensten of 
oefeningen. Zij gaven mij een unieke inkijk in het werk!

Mijn promotoren, prof.dr. Joke van Saane en prof.dr. Hijme Stoffels; dank voor jullie 
vertrouwen in mij en jullie aandacht voor mijn werk. De voortgangsgesprekken waren 
altijd constructief, jullie dachten graag met me mee en moedigden me aan om mijn 
eigen keuzes te maken. Dat was spannend maar ik heb er veel van kunnen leren.

De lees- en promotiecommissie bestaande uit prof.dr. H.A. Bakker, prof.dr. D.E.M. 
Verweij, prof.dr. G.M. van Dijk, dr. E.C.T. de Jongh en dr. R. Brouwer, wil ik hartelijk 
danken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

 
Ik bedank de studenten die mij de afgelopen jaren hebben geholpen met het verwerken 
van de onderzoeksdata: Maaike de Reuver, Tom Dellebeke, Stan van Heur, René van de 
Zandschulp, Geert Wessels en Evelien Huisman. Zonder jullie inzet was het niet zo snel 
gegaan! Ik vond het een eer om jullie te begeleiden bij het schrijven van jullie scripties. 
Dank voor jullie reflectie. Het is mooi om te zien hoe jullie je eigen weg vinden in jullie 
leiderschap.
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Graag uit ik in het bijzonder mijn dank aan luitenant-generaal b.d. dr. J.A.J. Leijtens, 
brigadegeneraal drs. E.M. Hoppe en luitenant-generaal mr. H. van den Brink.
Beste Hans; jij gaf mij, als voormalig Commandant van de Koninklijke Marechaussee, 
toegang tot de organisatie. Dank voor de ruimte en het vertrouwen dat je me gaf, je 
weet als geen ander hoe belangrijk dat is voor een promovendus! 
Beste Egon, de titel van dit boek is voor jou. Heel veel dank voor je steun en inzet 
zodat ik datgene kon doen wat ik zo graag wilde doen! Ik kijk dankbaar terug naar de 
inspirerende gesprekken waarin je me altijd uitdaagde het beste van mezelf te zijn.
Beste Harry, dank voor je aandacht en dat dit boek deze titel mag dragen!

Dank ook aan de voormalige commandogroep van het Opleidings-, Trainings-, en 
Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee; Hans Kleemans, Theo Betting,  Jaap 
van Duijvenbode, Robert Kluinhaar, Patricia Stringer en Korrie van Rooij, het is fijn als 
je in een nieuwe omgeving komt en zo’n onderneming begint als deze, dat er mensen 
zijn die je opvangen en zorgen dat je je ‘thuis’ voelt. Ook dank ik Hans Scholte en Jacco 
Willems; jullie technische ICT ondersteuning was onmisbaar!

Dank aan Han Hoppe en Annemarie van Drecht voor hun ondersteuning bij de vertaling 
van de samenvatting, dank voor jullie inzet en nauwkeurigheid! 

Esther Beekman; hartelijk dank voor het vormgeven van dit boek, dat is de kroon op 
mijn werk!

Mijn paranimfen Huub Purmer en Lyke Lorié-Schreuder. Huub, dank voor je interesse, het 
meedenken en de feedback de afgelopen jaren. Ik kijk uit naar jouw boek! Lyke, dank 
voor het zorgvuldig  meelezen van de tekst en het aanbrengen van alle verbeteringen! 
Fijn dat jullie aan mijn zijde staan tijdens de promotie!

Pap, mam; het boek is voor jullie! Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun. Jullie 
stimuleren mij altijd te doen wat ik leuk vind, mijn eigen weg te gaan en maakten het 
mogelijk dat ik die studies heb kunnen doen die ik wilde doen. Ik heb veel respect voor 
jullie. Lieve Cora, dank voor je interesse, steun en gezelligheid, het is fijn dat je tijdens 
de laatste loodjes met me meekeek!

Lieve Stef, mijn thuis, dank voor al je liefde!

Bianca 
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Over de auteur

Bianca van Wesep werd geboren op 26 december 1984 te Heemstede. Haar gymnasium 
diploma behaalde zij in 2003 aan de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp. Al 
in 2001 maakte zij een start met haar universitaire opleiding aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Daar volgde Bianca van 2001-2005 de bacheloropleiding Religie en 
Levensbeschouwing, waar een minor in de psychologie onderdeel van uitmaakte. Een 
bijbaan als student-assistent op de afdeling Reumatologie van het VU medisch centrum 
wekte haar interesse in de gezondheidszorg en gaf een wending aan haar studie- 
traject. Van 2005-2009 volgde Bianca een deel van de bacheloropleiding Algemene 
Gezondheidswetenschappen, eveneens aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2009 
keerde Bianca terug naar haar primaire studieoriëntatie en behaalde zij haar bachelor-
diploma Religie en Levensbeschouwing met het schrijven van een thesis, waarin het 
gedachtegoed over leiderschap binnen verschillende levensbeschouwelijke stromingen 
centraal stond. Aansluitend vervolgde Bianca haar studie met de master Geestelijke Zorg 
in Organisaties. Een masteropleiding welke gericht is op het adviseren van publieke en 
private organisaties over zingeving(svraagstukken). De interesse naar leiderschap zette 
zich tijdens deze opleiding voort en in 2011 behaalde Bianca haar master na het schrijven 
van een thesis over zingeving, spiritualiteit en Dienend-Leiderschap. Deze bachelor- en 
masterthesis vormden de opmaat om in 2012 onder leiding van haar promotoren prof.dr. 
Joke van Saane en prof.dr. Hijme Stoffels, promotieonderzoek te starten naar zingeving 
en leiderschap. 

Tijdens haar studietraject vervulde Bianca meerdere functies. Van 2007-2010 was zij 
werkzaam als research manager binnen het (voormalig) Jan van Breemen Instituut. 
Daarna werkte zij van 2010-2013 als programmacoördinator bij Revalidatie Nederland, 
binnen het door het ministerie van VWS gefinancierde Innovatieprogramma Revalidatie. 
Begin 2014 maakte Bianca de overstap van de gezondheidszorg naar defensie toen zij de 
mogelijkheid kreeg om in de functie van stafadviseur binnen de staf van de Koninklijke 
Marechaussee een bijdrage te leveren aan de implementatie van informatiegestuurd 
optreden (IGO). Begin 2015 zette zij deze werkzaamheden voort onder het Landelijk 
Tactisch Commando, het operationele hoofdkwartier van de Koninklijke Marechaussee. 
Sinds 2017 vervult Bianca binnen dit operationele hoofdkwartier de functie van senior 
projectleider organisatieontwikkeling.
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Bijlage 1: Taken van de Koninklijke Marechaussee conform de 
Politiewet 2012 artikel 4 en de Veiligheidswet BES artikel 5

De politietaken van de Koninklijke Marechaussee zijn sinds 1988 vastgelegd in de 
Politiewet. Hieronder staan de artikelen uit de Politiewet opgenomen, waarin de taken 
en positie van de Koninklijke Marechaussee staan benoemd. Voor de uitvoering van de 
taken heeft de Koninklijke Marechaussee dezelfde bevoegdheden als de politie.

Artikel 4 Politiewet 2012 

1. Aan de Koninklijke marechaussee, die onder het beheer van Onze Minister van 
Defensie staat, zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de 
volgende politietaken opgedragen:
a.   het waken over de veiligheid van de leden van het koninklijk huis, in samenwerking 

met andere daartoe aangewezen organen;
b.   de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere 

strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren, en ten aanzien van 
tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen;

c.   de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere door 
Onze Minister en Onze Minister van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen, 
alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart;

d.   de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze 
wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit;

e.   de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister van 
Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen 
ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen, alsmede op het terrein van 
de ambtswoning van Onze Minister-President;

f.    de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen 
taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister voor 
Immigratie en Asiel aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband 
noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede 
het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte 
of veroordeelde;

g.   de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
h.   het in opdracht van Onze Minister en Onze Minister van Defensie ten behoeve van 

De Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

2. Onder personen die behoren tot de andere strijdkrachten en internationale 
hoofdkwartieren, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de 
personen, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze 
Minister van Defensie.
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3. Onze Minister kan de commandant van de Koninklijke marechaussee algemene en 
bijzondere aanwijzingen geven, voor zover het betreft:
a.    de uitoefening van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a en h;
b.    het waken over de veiligheid van door Onze Minister aangewezen personen als 

 bedoeld in het eerste lid, onder b;
c.    de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder c, ten behoeve 

 van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de beveiliging van de 
 burgerluchtvaart;

d.   de bewaking en beveiliging van de ambtswoning van Onze Minister-President, 
bedoeld in het eerste lid, onder e.

4. Hoewel bevoegd tot de opsporing van alle strafbare feiten, onthoudt de militair van 
de Koninklijke marechaussee die is aangewezen krachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, zich van optreden anders dan in het kader van de uitvoering van zijn 
politietaken, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5 Veiligheidswet BES
1. Aan de Koninklijke marechaussee zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens 
andere wetten, de volgende politietaken opgedragen:
a.   het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking 

met andere daartoe aangewezen organen;
b.   de uitvoering van de politietaak ten behoeve van de Nederlandse en andere 

strijdkrachten en ten aanzien van tot die strijdkrachten behorende personen;
c.   de uitvoering van de politietaak op de door Onze Ministers en Onze Minister van 

Defensie aangewezen luchthavens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede de 
beveiliging van de burgerluchtvaart;

d.   de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze 
wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit;

e.   de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister 
van Defensie en op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming 
staatsgeheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen;

f.    de uitvoering van de bij of krachtens de Wet toelating en uitzetting BES opgedragen 
taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister van 
Justitie aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband noodzakelijk, 
uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen 
van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of 
veroordeelde;

g.   de bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
h.   het in opdracht van Onze Ministers van Justitie en van Defensie ten behoeve van De 

Nederlandse Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden;
i.    de uitvoering van de politietaak in Sint Eustatius en Saba onverminderd de politie- 

 taken van het politiekorps.



BIJLAGEN366

Bijlage 2: Samenvatting Visie op Leidinggeven Defensie 2007 
en Gedragscode Defensie 2007

Visie op leidinggeven Defensie 2007

Richting geven aan gedrag is een weldoordacht, continu proces, waarbij de leider, 
met inachtneming van de  opdracht en de intentie van de hogere leidinggevende, de 
mensen in zijn/haar team leidt, coacht, steunt, of zelfstandig opgedragen taken uit laat 
voeren.

Inspireren staat voor het motiveren en bezielen van medewerkers. Dit begint met het 
nemen van verantwoordelijkheid en het verstrekken van duidelijke informatie. Het 
betekent echter vooral met overtuiging, in  houding en gedrag het goede voorbeeld 
geven.

Gezamenlijk het gestelde doel bereiken betekent natuurlijk eerst dat de gegeven 
opdracht wordt uitgevoerd en  het gewenste resultaat wordt behaald. Daarbij is het  
belangrijk dat de leden van een team zich identificeren met  het gestelde doel en 
zoveel mogelijk worden betrokken bij de manier waarop het wordt bereikt. Zij moeten, 
binnen de gestelde randvoorwaarden, zoveel mogelijk ruimte krijgen in de wijze 
waarop zij hun eigen taak, in de context van het gezamenlijke doel uitvoeren.
Onder wisselende omstandigheden moet steeds een balans worden gevonden tussen 
taakgericht en mensgericht leidinggeven. Alles draait om de juiste mix van leiden, 
coachen, steunen en delegeren. Leidinggeven is ontwikkelen, inspireren, voorgaan en 
vertrouwen geven. 

Inspirerend leiderschap worden gezien als het vermogen om eigen en andermans 
potentieel vrij te maken om nieuwe mogelijkheden voor het team te realiseren. Bij 
inspirerend leiderschap staan de toon van de communicatie, de vaardigheid van 
luisteren en vertrouwen wekken, en de gezamenlijke missie, centraal.

Gedragscode Defensie
Eerlijk en duidelijk
We  geven onze medewerkers  duidelijk aan wat er moet gebeuren en waarom. We 
hebben een heldere visie en dragen die uit. We handelen integer en proberen een 
voorbeeld te zijn voor onze medewerkers. We zijn eerlijk en transparant. We zijn in 
staat fouten te benoemen, maar laten daarbij onze mensen in hun waarde. 
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Moedig 
We durven risico’s te nemen ten dienste van onze missie en ons team. Dit geldt in een 
bestuurlijke of  bedrijfsmatige omgeving, maar ook onder gevaarlijke operationele 
omstandigheden. We stáán voor onze mensen en we durven ons kwetsbaar op te 
stellen. We durven onze mening te uiten en we respecteren die van anderen. We willen 
leren van gemaakte fouten.

Empathie en verbinding
We zijn oprecht geïnteresseerd in de ander en we luisteren naar onze medewerkers. 
We geven aandacht, waardering en vertrouwen. We stimuleren de persoonlijke 
ontwikkeling van onze mensen en we zorgen voor een veilige werkomgeving. We 
werken actief aan een sterk, divers team. 

Dienstbaar 
We stellen ons dienstbaar op naar het team en onze taak. We durven te delegeren 
en we geven onze medewerkers de ruimte zich te ontplooien en daarbij van fouten te 
leren. We zijn niet star. 

Bezieling
We stralen energie en optimisme uit en we nemen initiatief. We geloven in Defensie 
en in onze organisatie. We willen deze passie met anderen delen en dragen dat uit. 
We kunnen teleurstellingen verwerken en we hebben inzicht in eigen kwaliteiten en 
aandachtspunten. We gaan lastige vragen niet uit de weg en we zijn bereid aan onze 
eigen ontplooiing te werken.

Authentiek 
Ieder mens is uniek. Deze visie geeft richting in het dagelijks functioneren, maar biedt 
daarbij de ruimte voor de eigen stijl van leidinggeven. Jezelf zijn is van groot belang 
voor acceptatie van ons als leider binnen onze organisatie.
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Bijlage 3: Visie op leiderschap Defensie 2013: 
het Leiderschapskompas

ZIJN

Dienstbaar: Je houding is dienend naar het team en de taak. Je herkent de behoeften 
van je medewerkers en weet ze op hun kwaliteiten in te zetten, individueel en als team. 
Je creëert de juiste omstandigheden om optimaal te kunnen presteren en zorgt dat je 
medewerkers kunnen groeien. Je stelt de maatschappelijke taak van Defensie centraal 
en levert hier je bijdrage aan.

Eerlijk: Je bent integer en trouw aan jezelf; je zegt wat je denkt en doet wat je zegt. 
Je handelt naar eer en geweten, in overeenstemming met persoonlijke waarden en 
algemeen geldende normen en regels. Je bent daarop aanspreekbaar en je spreekt 
ook anderen hierop aan. Je geeft je medewerkers duidelijk aan wat er moet gebeuren 
en waarom. Je bent eerlijk en transparant en in staat fouten te benoemen, maar laat 
daarbij je mensen in hun waarde. Met eerlijkheid wint je het vertrouwen van anderen.

= rollen (doen)

= karaktereigenschappen (zijn)

= reflectie & dialoog (leren)
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Moedig: Je durft risico’s te nemen ten dienste van de missie en je team, óók als 
het nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie in de organisatie. Je legt 
verantwoording af. Om een afgewogen risico te nemen is kennis en vaardigheid 
nodig en ook durf en initiatief om het zonodig anders te doen. Je bent bereid de 
confrontatie aan te gaan met tegenslag, onzekerheid of zelfs pijn en levensbedreiging. 
Je schroomt niet om impopulaire maatregelen te nemen, doorbreekt waar nodig vaste 
gewoontes en gaat gevoelige onderwerpen niet uit de weg. Je stáát voor je mensen 
en je durft je nek uit te steken. Moed geldt in weerbarstige, gevaarlijke operationele 
omstandigheden en kan fysiek zijn, bijvoorbeeld het voorgaan in een vuurgevecht. 
Moed geldt ook in een bestuurlijke of bedrijfsmatige omgeving en kan moreel zijn, 
bijvoorbeeld je leidinggevende aanspreken op integriteit.

Verantwoordelijk: Je hebt een verantwoordelijke houding en accepteert de gevolgen 
van het handelen en de besluiten van jou en je team. Je houdt rekening met de 
invloed van eigen besluiten op processen en personen en houdt je aan afspraken. Je 
waakt over de belangen van Defensie en geeft in houding, voorkomen en gedrag het 
goede voorbeeld om het gewenste effect te bereiken. Je bent je ervan bewust dat de 
taken van jou en je team goed uitgevoerd moeten worden.

DOEN

Leider: 
–   geeft richting en oefent invloed uit op anderen zodat zij enthousiast en geïnspireerd 

raken;

–  heeft visie op de taak en functie van je team; 
–  staat open voor nieuwe ideeën & ontwikkelingen en neemt doeltreffende besluiten;
–   gaat voor maximaal effect, is kritisch en creatief. De leider zorgt ervoor dat de goede 

dingen gedaan worden.

Coach: 
–   is gericht op de mensen, is geïnteresseerd in medewerkers en houdt rekening met 

hun gevoelens en behoeften;

–   begeleidt en ontwikkelt medewerkers om het gewenste effect te bereiken 
door het geven van feedback en de ruimte om te verbeteren en desgewenst te 
experimenteren; 

–  haalt het beste in medewerkers naar boven, zowel individueel als in teamverband.
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Manager: 
–  schept de randvoorwaarden voor het team om effectief te kunnen werken;
–   beheerst primaire en bedrijfsprocessen en de onderlinge interactie tussen deze 

processen;

–   is een coördinator en brengt samenhang aan in verschillende activiteiten;
–  zorgt ervoor dat de dingen goed gedaan worden.

Vakman:
–   begrijpt het werk en is vertrouwd met het werk van medewerkers; 
–   is kundig en professioneel in het uitvoeren van de taak en medewerkers kunnen bij 

leidinggevende terecht;

–   is verantwoordelijk voor het up to date houden van kennis en vaardigheden bij 
zichzelf en het team.

LEREN

Ik
Als je bewust stilstaat bij je gedachten, gevoelens, ervaringen en gedragingen en 
het effect hiervan op anderen en op het resultaat, kan je jezelf ontwikkelen en je 
persoonlijke effectiviteit vergroten. Door de hier gestelde vragen zal je je bewust 
worden van vanzelfsprekendheden, maar ook van wat je echt belangrijk vindt en van de 
mogelijkheden binnen het werk.
Wat vind je belangrijk en hoe duidelijk laat je dit merken?
Hoe kom je over op je leidinggevende? En op je medewerkers?
Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?
Wat is het effect van het gedrag van anderen op je?
Kan je je identificeren met de karaktereigenschappen voor goed 
defensieleidinggevenden?
Hoe leg je de verbinding tussen jouw opdracht en de missie van Defensie?

Team
Je versterkt de saamhorigheid binnen het team. Door te luisteren en open de dialoog 
aan te gaan, ken je de drijfveren en kwaliteiten van je medewerkers en kan je hen 
individueel en als team optimaal inzetten. Stel jezelf bijvoorbeeld eens de volgende 
vragen:
Wat is het gemeenschappelijk doel van jouw team?
Opereer je samen met je medewerkers echt als één team?
Wat is binnen het team belangrijk voor en goede samenwerking?
Wat willen je medewerkers bereiken in hun werk?
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Wat zijn hun kwaliteiten en drijfveren en hoe kan je hen individueel en als team 
optimaal inzetten?
Hoe goed ken je je medewerkers als persoon?

Context
Door je bewust te zijn van je omgeving, je flexibel op te stellen en je aan te 
passen waar nodig, blijf je in alle omstandigheden, zowel tijdens inzet als in de 
vredesbedrijfsvoering, effectief.
Begrijp je context door jezelf de volgende voorbeeldvragen te stellen:
Wat is kenmerkend voor je omgeving?
Welke omgevingsfactoren zijn direct van invloed op jou en je team?
Welke invloed heb jij op je omgeving?
Welke organisatiewaarden gelden er en wat is de heersende cultuur binnen je 
onderdeel?
Kan je de opdracht van Defensie vertalen naar je eigen context?
Waar moet je nu en in de toekomst rekening mee houden?
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Bijlage 4: CONVERSATIEHULP

Introductie
–   Interview is in het kader van promotie onderzoek aan de VU naar zingeving in 

organisaties en leiderschap, waarin de Koninklijke Marechaussee casus is. Tevens 
maken studenten gebruik van de interviews ten behoeve van hun afstudeer 
onderzoek en scriptie. Behoudens het doen van onderzoek, beogen de interviews 
geen andere doeleinden. 
(- introductie van de student in dien nodig.)

–   Verzoek doen om interview op te nemen met geluidsapparatuur: dat is makkelijker 
ten behoeve van de verwerking, interview blijft vertrouwelijk, gebruik van interviews 
ten behoeve van het onderzoek zal niet tot op de persoon herleidbaar zijn voor 
anderen.

–   Antwoorden zijn niet goed of fout, het gaat om de visie en ervaring en beleving van 
de respondent met betrekking tot de onderwerpen zingeving en leiderschap.

–   Toelichting op het interview: in het intervieuw komen meerdere onderwerpen aan 
bod. Daarbij zullen we het centrale onderwerp ‘zingeving en leiderschap’ eerst breed 
benaderen en vervolgens steeds specifiekere vragen stellen, of vragen om toelichting 
en voorbeelden. Het kan zijn dat aan het eind van het interview onderwerpen die in 
uw visie in het kader van leiderschap en zingeving wel van belang zijn, maar niet ter 
sprake zijn gekomen. Aan het eind van het interview zullen we daarbij stilstaan een 
ruimte geven om daar nog over te spreken.

–  Zijn er nog vragen vooraf? Zo nee dan starten van de opnameapperatuur.

  1. Kunt u kort de kern van uw eigen leiderschap/manier van leidinggeven uitleggen?

  2.  Wat wordt door u onder zingeving verstaan (in algemene zin, los van de 
werkcontext)? {in deze vraag gaat het om een algemene definitie van de 
respondent, niet in relatie tot werk, let op welke synoniemen worden gebruikt?}

  3.  Is zingeving zowel een individueel iets/proces als ook een collectief iets/proces? 
Hoe ziet u dat? {versimpeling van de vraag: is zingeving een individueel iets? Of is 
het ook iets in team of groepsverband, leg uit.}

  4.  In hoeverre draagt werk, of aspecten van werk bij aan zingeving? Voor u persoonlijk. 
En hoe denkt u dat dat voor anderen is? Leg uit. {komen hier uitspraken naar 
voren die gerelateerd zijn aan het werk/aard van het werk van de Koninklijke 
Marechaussee.

  5.  Op welke manier krijgt zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee vorm? 
Hoe ziet u dat terug in de organisatie? {om de vraag te verduidelijken kan de 
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uitleg worden gegeven: ik kom deze organisatie binnen, ben onbekend met de 
organisatie, waaraan kan ik merken dat de Koninklijke Marechaussee aandacht heeft 
voor zingeving? Hier kunnen heel verschillende soorten antwoorden komen: van 
zichtbare zaken als uniform, tradities, rituelen, tot zaken als sfeer, tot we zijn bezig 
met Servant Leadership, competentiemanagement, hostmanship etc. dit kunnen 
dus voorbeelden zijn die in relatie staan tot leiderschap, maar ook voorbeelden die 
daar los van staan}

  6.  Hoe zijn zingeving en leiderschap volgens u met elkaar verbonden? Wat is volgens 
u de rol van leidinggevenden als het om zingeving gaat? {Let op, worden er ook 
andere functionarissen of entiteiten benoemd die een rol hebben als het om 
zingeving gaat? Benoemd de respondent hier zelf een verbinding met wat er 
gezegd is over de manier van leidinggeven?}

  7.  Op welke manier bent u als leidinggevende zelf bezig met zingeving? Leg uit. 
{in deze vraag staat centraal wat zij persoonlijk zelf aan/met zingeving doen, zelf 
inspiratie opdoen, zichzelf/leiderschap ontwikkelen}

  8.  Op welke manier kunt u als leidinggevende bijdragen aan/iets betekenen voor de 
zingeving van medewerkers? Leg uit. Wat heeft u als leidinggevende nodig om 
aandacht voor zingeving in uw werk vorm te geven?

  9. Op welke manier is uw team bezig met zingeving? Leg uit.

10.  Wat zijn de uitkomsten wanneer aandacht wordt besteed aan zingeving door 
leidinggevenden?

11.  Kan aandacht voor zingeving vanuit leidinggevenden zowel positief als negatief zijn. 
voordelen/nadelen hebben? Leg uit.

12.  Ziet u de afgelopen jaren veranderingen op het onderwerp leiderschap en 
zingeving binnen de Koninklije Marechaussee? Kunt u dit toelichten? Welke 
veranderingen zou u nog graag willen zien met betrekking tot dit onderwerp?

13.  Zijn er nog onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen maar die volgens u wel van 
belang zijn in het kader van zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee of in 
relatie tot leiderschap, die u hier nog wilt noemen? 
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Bijlage 5 Respondentenoverzicht

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55
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ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

ORGANISATIENIVEAU RESPONDENT FUNCTIE RANG LEEFTIJD

OPERATIONEEL        

Opleiden en Trainen        

  Oper 1 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 2 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 3 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 4 Teamleider luitenant 30-35

Bewaken en Beveiligen 

  Oper 5 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 6 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 7 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 8 Teamleider kapitein 50-55

  Oper 9 Teamleider kapitein 35-40

  Oper 10 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 11 Teamleider luitenant 30-35

Grensbewaking  

  Oper 12 Teamleider luitenant 30-35

  Oper 13 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 14 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 15 Teamleider luitenant 35-40

  Oper 16 Teamleider luitenant 25-30

  Oper 17 Teamleider luitenant 45-50

Internationale en Militaire Politietaken 

  Oper 18 Teamleider luitenant 40-45

  Oper 19 Teamleider kapitein 30-35

  Oper 20 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 21 Teamleider luitenant 45-50

  Oper 22 Teamleider luitenant 50-55

  Oper 23 Teamleider luitenant 30-35

TACTISCH        

Opleiden en Trainen        

  Tact 1 Afdelingshoofd kapitein 45-50

  Tact 2 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 3 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

  Tact 4 Brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 5 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 6 PLV-brigadecommandant kapitein 40-45

Bewaken en Beveiligen 

  Tact 7 PLV-brigadecommandant kapitein 45-50

  Tact 8 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 9 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 10 Brigadecommandant luitenant-kolonel 45-50

  Tact 11 Brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 12 Brigadecommandant luitenant-kolonel 35-40

  Tact 13 PLV-brigadecommandant majoor 35-40

  Tact 14 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

Grensbewaking  
  Tact 15 Brigadecommandant luitenant-kolonel 40-45

  Tact 16 PLV-brigadecommandant majoor 30-35

  Tact 17 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 18 Brigadecommandant majoor 45-50

  Tact 19 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 20 Brigadecommandant majoor 30-35

Internationale en Militaire Politietaken 
  Tact 21 Brigadecommandant majoor 40-45

  Tact 22 PLV-brigadecommandant kapitein 35-40

  Tact 23 PLV-brigadecommandant kapitein 50-55

  Tact 24 PLV-brigadecommandant kapitein 30-35

  Tact 25 Brigadecommandant luitenant-kolonel 50-55

STRATEGISCH        

  Strat 1 n.v.t. ivm anonimiteit luitenant-kolonel 50-55

  Strat 2 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 40-45

  Strat 3 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 4 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 5 n.v.t. ivm anonimiteit kolonel 50-55

  Strat 6 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 7 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

  Strat 8 n.v.t. ivm anonimiteit generaal 50-55

6a- Deductieve codes

Deductieve code
Aantal gecodeerde 
tekstfragmenten

D1- Leidinggeven 127

D2- Zingeving 96

D3- Zingeving collectief vs individueel 43

D4- Zingeving in werk 93

D5- Zingeving/leiderschap binnen de KMar 82

D6- Verbinding zingeving-leiderschap 42

D7- Zelf bezig met zingeving 140

D8- Leidinggevende bijdragen aan zingeving 147

D9- Team bezig met zingeving 74

D10- Uitkomsten wanneer aandacht voor zingeving 50

D11- Aandacht voor zingeving neg/pos 22

D12a- Veranderingen op onderwerp leiderschap/zingeving 57

D12b- Verbeteringen op onderwerp leiderschap/zingeving 64

D13- Overig 28

D- Cultuur Algemeen 21

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten deductief 1086
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Bijlage 6: overzicht coderingen*

Inductieve codes 
*De lijst met inductieve codes is wegens haar uitgebreidheid niet als bijlage aan dit 
boek toegevoegd, de lijst is opvraagbaar bij de onderzoeker. 

6a- Deductieve codes

Deductieve code
Aantal gecodeerde 
tekstfragmenten

D1- Leidinggeven 127

D2- Zingeving 96

D3- Zingeving collectief vs individueel 43

D4- Zingeving in werk 93

D5- Zingeving/leiderschap binnen de KMar 82

D6- Verbinding zingeving-leiderschap 42

D7- Zelf bezig met zingeving 140

D8- Leidinggevende bijdragen aan zingeving 147

D9- Team bezig met zingeving 74

D10- Uitkomsten wanneer aandacht voor zingeving 50

D11- Aandacht voor zingeving neg/pos 22

D12a- Veranderingen op onderwerp leiderschap/zingeving 57

D12b- Verbeteringen op onderwerp leiderschap/zingeving 64

D13- Overig 28

D- Cultuur Algemeen 21

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten deductief 1086
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6b- Conceptuele codes

Conceptuele code

Aantal 
gecodeerde 
tekstfragmenten

Zingeving algemeen: 158

Wie je bent en waarvoor je staat (koers vinden/gedrevenheid) 62

Van betekenis zijn (stempel zetten) 59

Geluk/plezier/verbondenheid 37

Zingeving in werk en organisatie:  

Zingeving op het niveau van het individu: 315

Zonder doel geen zingeving 67

Bijdrage(n) aan het geheel 67

Bijdragen aan verbetering/vooruitgang 61

Mogelijkheid tot ontplooiing 52

Motivatie/gedreven zijn/ eigen verantwoordelijkheid 39

Waardering en gezien worden 29

Zingeving op het niveau van het team: 269

Aandacht en ruimte teamontwikkeling 113

Teamgeest 105

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit 51

Zingeving op het niveau van de organisatie: 395

OrgBeleid: continuïteit in leidinggevenden/ stellen van zinvragen/
ruimte eigenheid organisatie

111

Verbondenheid met de organisatie 110

OrgBeleid: vernieuwing in organisatie 69

OrgBeleid: inrichting werk (uitdaging) 46

Visie 34

OrgBeleid: ruimte voor ontwikkeling 25

Leidinggeven: 471

Ontwikkeling medewerkers 146

Attitude 144

Visie 108

Werkklimaat 73

Rol leiderschap mbt zingeving:  

Hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving: 478

Waartoe ben je er als leidinggevende 76

Verbinding aangaan 143

Ontwikkeling stimuleren 137

Oog voor het waarom 68

Drijfveren van medewerkers aanspreken 54

Leiderschapsontwikkeling niveau individu: 637

Niet gemakkelijk 20

Groeien in leiderschap thema’s:  

balans leren vinden 127

persoonlijke ontwikkeling 95

oog voor de mens 30

Nodig hebben om leiderschap tot bloei te laten komen:  

ontwikkelen authenticiteit in leiderschap 126

ruimte voor refl ectie 106

ruimte om leidinggeven te ontwikkelen 69

inspiratie door voorbeelden 43

ontwikkeling als mens staat niet los van leiderschap 21

Leiderschapsontwikkeling op niveau organisatie: 419

Leiderschap/zingeving als thema van aandacht 86

Ruimte voor leiderschap en zingeving:  

richting geven aan leiderschap maar ruimte voor eigen invulling 73

geven van inspiratie 49

borging 114

Wat heeft het de organisatie gebracht? 97

   

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten conceptueel 3142
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6b- Conceptuele codes

Conceptuele code

Aantal 
gecodeerde 
tekstfragmenten

Zingeving algemeen: 158

Wie je bent en waarvoor je staat (koers vinden/gedrevenheid) 62

Van betekenis zijn (stempel zetten) 59

Geluk/plezier/verbondenheid 37

Zingeving in werk en organisatie:  

Zingeving op het niveau van het individu: 315

Zonder doel geen zingeving 67

Bijdrage(n) aan het geheel 67

Bijdragen aan verbetering/vooruitgang 61

Mogelijkheid tot ontplooiing 52

Motivatie/gedreven zijn/ eigen verantwoordelijkheid 39

Waardering en gezien worden 29

Zingeving op het niveau van het team: 269

Aandacht en ruimte teamontwikkeling 113

Teamgeest 105

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit 51

Zingeving op het niveau van de organisatie: 395

OrgBeleid: continuïteit in leidinggevenden/ stellen van zinvragen/
ruimte eigenheid organisatie

111

Verbondenheid met de organisatie 110

OrgBeleid: vernieuwing in organisatie 69

OrgBeleid: inrichting werk (uitdaging) 46

Visie 34

OrgBeleid: ruimte voor ontwikkeling 25

Leidinggeven: 471

Ontwikkeling medewerkers 146

Attitude 144

Visie 108

Werkklimaat 73

Rol leiderschap mbt zingeving:  

Hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving: 478

Waartoe ben je er als leidinggevende 76

Verbinding aangaan 143

Ontwikkeling stimuleren 137

Oog voor het waarom 68

Drijfveren van medewerkers aanspreken 54

Leiderschapsontwikkeling niveau individu: 637

Niet gemakkelijk 20

Groeien in leiderschap thema’s:  

balans leren vinden 127

persoonlijke ontwikkeling 95

oog voor de mens 30

Nodig hebben om leiderschap tot bloei te laten komen:  

ontwikkelen authenticiteit in leiderschap 126

ruimte voor refl ectie 106

ruimte om leidinggeven te ontwikkelen 69

inspiratie door voorbeelden 43

ontwikkeling als mens staat niet los van leiderschap 21

Leiderschapsontwikkeling op niveau organisatie: 419

Leiderschap/zingeving als thema van aandacht 86

Ruimte voor leiderschap en zingeving:  

richting geven aan leiderschap maar ruimte voor eigen invulling 73

geven van inspiratie 49

borging 114

Wat heeft het de organisatie gebracht? 97

   

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten conceptueel 3142

6b- Conceptuele codes

Conceptuele code

Aantal 
gecodeerde 
tekstfragmenten

Zingeving algemeen: 158

Wie je bent en waarvoor je staat (koers vinden/gedrevenheid) 62

Van betekenis zijn (stempel zetten) 59

Geluk/plezier/verbondenheid 37

Zingeving in werk en organisatie:  

Zingeving op het niveau van het individu: 315

Zonder doel geen zingeving 67

Bijdrage(n) aan het geheel 67

Bijdragen aan verbetering/vooruitgang 61

Mogelijkheid tot ontplooiing 52

Motivatie/gedreven zijn/ eigen verantwoordelijkheid 39

Waardering en gezien worden 29

Zingeving op het niveau van het team: 269

Aandacht en ruimte teamontwikkeling 113

Teamgeest 105

Samenwerken aan kwaliteit en professionaliteit 51

Zingeving op het niveau van de organisatie: 395

OrgBeleid: continuïteit in leidinggevenden/ stellen van zinvragen/
ruimte eigenheid organisatie

111

Verbondenheid met de organisatie 110

OrgBeleid: vernieuwing in organisatie 69

OrgBeleid: inrichting werk (uitdaging) 46

Visie 34

OrgBeleid: ruimte voor ontwikkeling 25

Leidinggeven: 471

Ontwikkeling medewerkers 146

Attitude 144

Visie 108

Werkklimaat 73

Rol leiderschap mbt zingeving:  

Hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan zingeving: 478

Waartoe ben je er als leidinggevende 76

Verbinding aangaan 143

Ontwikkeling stimuleren 137

Oog voor het waarom 68

Drijfveren van medewerkers aanspreken 54

Leiderschapsontwikkeling niveau individu: 637

Niet gemakkelijk 20

Groeien in leiderschap thema’s:  

balans leren vinden 127

persoonlijke ontwikkeling 95

oog voor de mens 30

Nodig hebben om leiderschap tot bloei te laten komen:  

ontwikkelen authenticiteit in leiderschap 126

ruimte voor refl ectie 106

ruimte om leidinggeven te ontwikkelen 69

inspiratie door voorbeelden 43

ontwikkeling als mens staat niet los van leiderschap 21

Leiderschapsontwikkeling op niveau organisatie: 419

Leiderschap/zingeving als thema van aandacht 86

Ruimte voor leiderschap en zingeving:  

richting geven aan leiderschap maar ruimte voor eigen invulling 73

geven van inspiratie 49

borging 114

Wat heeft het de organisatie gebracht? 97

   

Totaal aantal gecodeerde tekstfragmenten conceptueel 3142
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Bijlage 7: Conversatiehulp oriëntatie met de  
Geestelijke verzorging

Introductie:
–   interview in kader van promotie onderzoek aan VU naar zingeving in organisaties en 

leiderschap, KMar casus (geen andere doeleinden);

–  introductie student;
–   graag interview willen opnemen omdat dat makkelijker is voor de verwerking;  

blijft vertrouwelijk;
–  Antwoorden zijn niet goed of fout, gaat om uw visie.
 
  1.  Wat wordt door u onder zingeving verstaan?  

(let op welke woorden worden gebruikt bijvoorbeeld synoniemen om eea 
te omschrijven, het gaat hier om algemene definitie van de respondent mbt 
zingeving)

  2. Speelt zingeving een rol in uw functie als geestelijk verzorger? Zo ja, hoe dan?

  3.  Is zingeving zowel een individueel proces als ook een collectief proces?  
Hoe ziet u dat?

  4.  Wat wordt door u onder zingeving in de context van een organisatie verstaan?  
Licht uw antwoord toe. (het gaat hier over de definitie van de respondent mbt 
zingeving in de organisatie)

  5.  Op welke manier krijgt zingeving binnen de Koninklijke Marechaussee vorm?  
Hoe ziet u dat terug in de organisatie?  
(Doorvragen: Wat kan de organisatie volgens u betekenen als het om zingeving 
gaat?)

  6.  Is zingeving belangrijk voor de medewerkers binnen de KMar?  
Licht uw antwoord toe. 
(Doorvragen: Is er een verschil waarneembaar tussen verschillende groepen 
medewerkers? Bijvoorbeeld in functieniveau of leeftijd?)

  7.  Wat zijn bepalende factoren (determinanten) voor zingeving in een organisatie?  
(te onderscheiden in: individu, team de organisatie als geheel, leiderschap?) 

  8. Hoe zijn zingeving en leiderschap volgens u met elkaar verbonden?
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  9.  Wat is volgens u de rol van leidinggevenden met betrekking tot het thema 
zingeving? Zijn zij daar mee bezig volgens u? En zo ja, op welke manier dan?  
En waaraan ziet u dat terug?

10.  (Doorvragen nav vraag 9) Hoe gaan leidinggevenden in de praktijk om met het 
thema zingeving, wat ziet u? Neemt u in dit verband veranderingen waar in de 
afgelopen jaren? Wat zou u in dit verband aan veranderingen willen zien?

11.  Wat zijn, volgens u de uitkomsten van aandacht voor zingeving vanuit 
leidinggevenden binnen de organisatie?

12.  Kan aandacht voor zingeving vanuit leiderschap zowel positief als negatief zijn?  
Leg uit.

13.  Hoe ziet u uw rol als geestelijk verzorger als het gaat om zingeving in de 
organisatie?

14.  Zijn er nog onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen, maar die volgens u 
wel van belang zijn in het kader van zingeving binnen de KMar of in relatie tot 
leiderschap, die u hier nog wilt noemen?

15.  Later toegevoegd topic: We hebben het nu gehad over zingeving . Maar wat is 
spiritualiteit? Is spiritualiteit hetzelfde als zingeving? Leg uit. Bent u bekend met 
concepten als Business Spiritualiteit/ werkplekspiritualiteit?
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Bijlage 8

Achtergrond informatie Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marechaussee
 
Op intranet Defensie is informatie te vinden over Geestelijke Verzorging binnen de 
Krijgsmacht en Geestelijke Verzorging binnen de Koninklijke Marechaussee.
Hieronder geef ik weer wat er aan achtergrondinformatie is te vinden over GV binnen 
de Koninklijke Marechaussee.

In de brochure van de GV in het voormalig district Schiphol is de volgende informatie 
te vinden (versie aug 2015):

Waarom Geestelijke Verzorging? 
1.  Voor als je zorg of aandacht nodig hebt; elk mens kan daar af en toe behoefte aan 

hebben. De GV kan dan een rustpunt zijn, een vluchtheuvel of een vrijplaats voor 
een gesprek.

 2.  Als het privé of op je werk niet zo lekker loopt kun je een GV-er vragen je te 
coachen of zelfs te bemiddelen bij conflicten. 

3.  Als je door een crisiservaring (ziekte, de dood van iemand die je na stond, geweld, 
zingevings- of geloofs- of levensvragen) behoefte hebt aan een luisterend oor. 
Of als je eens een pittig gesprek wilt of een kritisch tegenover. Of als je een stuk 
geestelijke begeleiding nodig hebt. 

4.  Een geestelijk verzorger staat in zijn traditie: hij is een specialist in rituelen en 
vieringen voor speciale momenten. 

5.  Geestelijk verzorgers leiden groepsbijeenkomsten voor gesprek en leermomenten 
op allerlei terreinen. 

6.  Elke geestelijk verzorger heeft een ambtsgeheim. Dat betekent dat je vrijuit 
kunt spreken en dat dit nooit aan derden en/of buitenstaanders mag worden 
medegedeeld buiten jou om. 

Geestelijke Verzorging “zorg en aandacht”
Heel kort gezegd komt geestelijke verzorging neer op zorg en aandacht voor mensen. 
Vrijwel iedere religie of levensbeschouwing kent aan de mens een grote waarde toe. 
Zorgvuldig omgaan met anderen is dan ook voor de meeste mensen een belangrijke 
levensregel. Daarom biedt de GV zorg en aandacht voor alle personeelsleden bij het 
district Koninklijke Marechaussee Schiphol en hun achterban. 

Kostbaar
Zorgvuldig omgaan met de ander betekent de tijd nemen voor de ander. Niet 
opgejaagd worden, niet onder druk staan. Zorgvuldig omgaan met de ander betekent 
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veiligheid bieden, luisteren, de ander tot haar/zijn recht laten komen. De GV biedt 
respect en vertrouwelijkheid op basis van ambts- of biechtgeheim. Zorgvuldig omgaan 
met de ander betekent lief en leed willen delen, niet bang zijn voor de nare ervaringen 
en meegenieten met de hoogtepunten. De GV biedt oprechte betrokkenheid. 
Zorgvuldig omgaan met de ander betekent jezelf niet verstoppen voor de ander, 
een eerlijke gesprekspartner zijn die – als het nodig is – ook kritisch durft te zijn. De 
GV biedt een open ontmoeting en eerlijk advies. Zorgvuldig omgaan met de ander 
betekent voluit (mede)mens zijn, en het leven ervaren ook in zijn grenzen, in zin en 
zinloosheid. De GV biedt een luisterend oor en ondersteuning bij grenservaringen als 
ziekte, geweld, afscheid, dood, enz., bij zingeving en geloofsvragen. Daarnaast bieden 
de geestelijk verzorgers vanuit hun eigen traditie, vieringen en rituelen bij hoogte- en 
dieptepunten in het leven. GV staat voor zorgvuldig omgaan met elkaar, want ieder 
mens is kostbaar en waardevol. 

Zes smaken
Bij Defensie zijn zes verschillende diensten geestelijke verzorging. We kennen de 
Rooms-Katholieke, de Protestantse, de Humanistische, de Joodse, de Hindoe en 
de Imam “dienst geestelijke verzorging”. Iedere geestelijke verzorger is gezonden 
vanuit één van deze tradities. Op Schiphol zijn een aalmoezenier, een dominee en een 
humanist permanent bereikbaar en beschikbaar. De rabbijn, de pandit en de imam zijn 
op afroep beschikbaar. 

Groepswerk
GV komt neer op zorg en aandacht voor mensen. Dat komt ook tot uiting in de 
groepsactiviteiten, de groepsgesprekken en conferenties. Zorg en aandacht 
voor mensen vormen ook het uitgangspunt voor de signalen en adviezen aan 
leidinggevenden en voor onze bijdrage aan het Sociaal Medisch Team. 

Op de intranetpagina van de GV op het Opleidings-, Trainings-, en Kenniscentrum 
Koninklijke Marechaussee en het voormalig district Zuid is de volgende informatie te 
vinden over Geestelijke Verzorging (intranet, geraadpleegd op 13-02-2017).
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Geestelijke Verzorging (GV)
Geestelijke Verzorgers zijn binnen alle defensieonderdelen bij de eenheden geplaatst. 
Iedere militair en burger werkzaam binnen Defensie heeft recht op Geestelijke 
Verzorging. Indien gewenst is de Geestelijke Verzorging er ook voor partners en/of 
gezinsleden. Men kan bij de GV terecht voor (levens)vragen, zingeving of gewoon een 
‘goed gesprek’. 

Levensvragen 
We leven meestal van dag tot dag en staan dan niet al te nadrukkelijk stil bij de 
betekenis van wat we doen of wat ons overkomt. Een ingrijpende gebeurtenis 
doorbreekt zo’n ritme. Het kan veranderingen met zich meebrengen en vragen 
oproepen zoals: Hoe moet het nu verder? en Waarom overkomt mij dit? Naast 
specialistische hulpverlening door artsen, maatschappelijk werkers, therapeuten en 
andere begeleiders kan het van betekenis zijn dat deze levensvragen worden  
(h)erkend. Hiervoor kan men een beroep doen op de Geestelijke Verzorging. 

Zingeving 
Maatschappelijk vraagstukken, maar ook persoonlijke beperkingen, pijn, onrecht en 
lijden roepen op tot het opnieuw zoeken naar een manier om in het leven te staan. 
Soms vraag je je af wat de relatie is tussen lot en toeval. Of hoe om te gaan met de 
eindigheid van het leven. Of hoe geef ik vorm aan mijn verantwoordelijkheid. 

Waarvoor kun je de Geestelijke Verzorging inschakelen? 
Voor gewoon een gesprek over ‘de dingen van het leven’. 
Als je van je af wilt praten. 
Wanneer je vastloopt, zit met je leven, 
als je zorgen hebt over thuis, je relatie, de kinderen. 
Als werken een last is geworden… 

De dingen, die wij als mensen meemaken, 
in het gewone dagelijkse leven. 
De dingen die we meemaken 
en die ons leven volledig op zijn kop zetten. 

Het mag over alles gaan, 
en je hoeft niet perse een probleem te hebben. 
Je hoeft niet gelovig te zijn, 
Het hoeft ook niet over geloof te gaan. 
Ook wanneer u het leven niet direct als (al te) problematisch ervaart kunt u bij ons 
terecht voor een “goed gesprek”. 
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Naast het luisterend oor zijn we er ook voor: 
–   het structureel verzorgen van de lessen geestelijke verzorging aan de wachtmeesters 

en marechaussee beveiligers;

–   het verzorgen van gv-bijeenkomsten aan de hogere opleidingen en buitenland 
missies;

–   het verzorgen van vormingsconferenties tijdens de opleidingen. Daarnaast kan een 
(teambuildings) conferentie ‘op maat’ (al dan niet op verzoek) worden verzorgd aan 
het vaste personeel;

–  het afleggen van huis- en ziekenbezoek;
–   het houden van levensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomsten, kerkdiensten en 

liturgische vieringen. Dat kan zijn bij doop, huwelijk of begrafenis;

–   het onderhouden van contacten met het thuisfront bij uitzendingen.
De geestelijk verzorger heeft een ambtsgeheim. 
Wat je ons vertelt komt niet verder, behalve als jij dat nodig vindt




