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Geachte mijnheer de rector, 
Beste collega’s, familie en vrienden,  
Dames en heren,

“Vluchtigheid van vluchtigheden, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft 
de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene 
generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor 
eeuwig bestaan. De zon gaat op, de zon gaat onder, en zij hijgt naar 
haar plaats, waar zij opging.”

“Niets is voor de mens als mens iets waard, wat hij niet met hartstocht 
kan verrichten.”

“Wie zijn baan of bedrijf verliest, geen baan kan vinden of niet meer 
kan werken, raakt meer kwijt dan alleen financiële zekerheid. Ons werk 
maakt ook deel uit van wie we zijn. Het bepaalt mede het beeld dat 
mensen van zichzelf en van hun plaats in de samenleving en de wereld 
hebben. Werk hebben heeft invloed op de sociale contacten en het 
gevoel te worden gewaardeerd.”

“Verpleegster zijn is een roeping. Als je het niet graag doet, dan moet je 
er niet aan beginnen. Ik doe mijn job met hart en ziel.”

Wat we hier zien, zijn vier verschillende perspectieven op de betekenis van 
werk. Van wie zijn ze? Niet van de minsten der aarde zou ik willen zeggen. Ze 
komen van respectievelijk Prediker1, Max Weber2, koning Willem-Alexander3 en 
verpleegkundige Ann4. Denken over de betekenis van werk is van alle tijden en 
er is nog geen conclusie. Geen eindpunt. 

We worden steeds ouder, werken langer door, veranderen vaker van baan, 
werken op flexplekken of vanuit huis en combineren het betaalde werk met tal 
van andere activiteiten. Opgeteld over een werkend leven besteden we per 
persoon tienduizenden uren aan betaald werk5 – het onbetaalde deel, reistijd 
en de tijd besteed aan herstel nog niet meegerekend. Kortom, we zijn een 
bijzonder groot deel van ons leven bezig met werken. Daarmee komt de 
zinvolheid en zinbeleving van dat werken in beeld als een onderwerp van 
belang. Zeker als we kijken naar de staat van de huidige Nederlandse 
samenleving. 
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Een veeleisende en zoekende samenleving
Want: ‘Hoe gaat het?’. Deze vraag stellen we elkaar met regelmaat, soms zonder 
erbij na te denken. Vaak is het antwoord - ook zonder erbij na te denken - 
‘goed’. Als we dezelfde vraag projecteren op de samenleving, dan springt een 
aantal schijnbare tegenstellingen in het oog. Ik noem er vijf.

Gelukkig én lijdend   
Ogenschijnlijk gaat het goed met ons. Nederland staat al jaren in de top-5 van 
landen waar mensen gemiddeld genomen het gelukkigst zijn6. Echter, ruim 15% 
van de mensen in Nederland heeft mentale problemen. Dit aandeel is stijgend, 
al helemaal voor jongeren7. Het aandeel zelfdodingen onder jongeren is meer 
dan verdrievoudigd sinds de jaren ’508. Een kwart van de uitgaven aan 
zorgkosten wordt in Nederland inmiddels besteed aan de behandeling van 
psychische en gedragsstoornissen. Dit is veel hoger dan het gemiddelde van de 
OECD-landen (9%). We zijn welvarender en gelukkiger dan ooit maar 
tegelijkertijd ook mentaal zieker. Een welvaartsparadox9.

Seculier, individualiserend én binding zoekend
En dan: het gaat om het individu in deze tijd. Het individu staat centraal - vrij 
van zoveel mogelijk kaders. Geloof is een privé-zaak geworden. Het wordt ook 
steeds minder gezien als sociaal bindmiddel, als normzettend of moreel 
kompas. De samenleving is door en door seculier10. Ook ideologieën waar de 
gemeenschap een centrale plaats heeft, zoals het socialisme en de christen-
democratie, hebben draagvlak ingeleverd. Wat de boventoon voert is 
improviserend pragmatisme11 gericht op cijfers, nut, prestaties en efficiëntie. 
Maar: dit strookt niet met ideaalbeelden die mensen hebben van samenleven 
in de toekomst. Daarin staan waarden centraal als saamhorigheid, 
gemeenschapszin en overbrugging van verschil12. Kortom, we maken ons vrij 
van kaders uit het verleden en tegelijkertijd is het ideaal voor de toekomst er 
één van verbintenis en gemeenschapszin. Een individualiseringsparadox. 

Autonoom én wederzijds afhankelijk
Als derde. Verscheidenheid is het kenmerk van Nederland anno nu. Of het nu 
gaat om de route die we afleggen in het leven, met wie we samen leven, voor 
welke politieke partij we kiezen of waar we in geloven. Het leven vormgeven 
aan de hand van zelfgekozen waarden: daarvoor lijken alle mogelijkheden te 
zijn. Identiteit is mede hierdoor een issue. Via sociale media worden we 
uitgenodigd ons te profileren. Wel zijn we daarbij voor bevestiging en interactie 
afhankelijk van anderen. Kent u het genoegen trending topic te zijn op Twitter? 
Hoeveel likes heeft u deze week gekregen op LinkedIn? Deze afhankelijkheid 
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zien we ook op de arbeidsmarkt die steeds sterker leunt op specialisatie en 
taakverdeling. We zijn een klein radartje in een veel groter geheel. Er is meer 
ruimte voor autonomie, we kunnen ons meer onderscheiden maar zijn 
tegelijkertijd sterk afhankelijk van elkaar: een afhankelijkheidsparadox.

Uitsluitend inclusie beogend
Als vierde: een inclusieparadox. Eén van de hoofd-maatschappelijke opgaven 
van de laatste jaren is inclusiviteit. Ondanks alle maatschappelijke en 
beleidsinspanningen is het voor sommige mensen moeilijk om mee te doen. 
Arbeidsmarktdiscriminatie is een van de redenen13. Het gebrek aan aansluiting 
tussen beleids- en burgervisies een andere14. Flexibilisering van de 
arbeidsmarkt komt daar bovenop15. De nadelen aan het werken in 
flexconstructies komen voornamelijk voor rekening van kwetsbare groepen: zij 
hebben minder scholingsmogelijkheden en meer onzekerheid over hun 
toekomst16. Dit betekent drempels bij het kopen van een huis of het stichten 
van een gezin17. Hierdoor ontstaat een negatief vliegwieleffect: de kansen om 
mee te doen worden steeds kleiner. Dus, inclusiviteit is het streven maar 
uitsluiting de werkende weg.  

Verlammende mogelijkheden en vrijheden
En ten slotte: we leven in een maatschappij waarin mensen meer en meer 
worden gezien als op zichzelf staande individuen. Mensen kunnen zelf kiezen 
wat ze willen worden, wat ze willen doen en wie ze willen zijn. De rol van traditie 
en godsdienst als gedeelde oriëntatiesystemen is minder sterk18. Mensen 
kunnen en moeten voor zichzelf op zoek naar een zinsverband waarbinnen zij 
zichzelf begrijpen19. Opgeteld bij breed en publiek toegankelijk onderwijs en het 
streven naar een meritocratisch ideaal lijkt er veel mogelijk. Dus: pak je kans! 
Dit meritocratisch streven heeft echter een keerzijde. De impliciete boodschap 
is namelijk: wie zijn of haar kansen niet pakt, heeft dit vooral aan zichzelf te 
wijten20. Het kan altijd beter. We hebben het druk en we werken ons ziek en 
zieker21. Inmiddels hebben 1,2 miljoen werkenden in Nederland frequent last 
van burn-outklachten22 en dit cijfer stijgt, zeker bij jongeren23. Kortom, 
toegenomen vrijheden en mogelijkheden werken niet alleen bevrijdend maar 
ook verlammend: een vrijheidsparadox. 
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Dus: hoe gaat het? Is er sprake van een identiteitscrisis zoals sommigen 
aangeven?24 Een gestoorde wereld zelfs?25 In elk geval vormen we een 
samenleving die veeleisend is maar ook sterk zoekende. Zoekende naar 
richting, naar zingeving, naar verbinding en inclusie, en naar vervulling. Daarin 
zijn we zekerheden verloren. Met ontwikkelingen als globalisering, 
individualisering en digitalisering zullen bestaande zekerheden nog meer onder 
druk komen te staan waardoor het zoeken de komende jaren niet minder zal 
zijn. 

Wat de vijf schijnbare tegenstellingen gemeen hebben, is dat ze allemaal te 
maken hebben met Meedoen en met Zingeving. Inzichten in deze twee thema’s 
hebben zodoende niet alleen waarde in zichzelf maar dragen naar verwachting 
ook bij aan de oplossing van allerlei andere vraagstukken. 

Figuur 1 laat zien dat we soms een beperkt perspectief hebben op het een en 
ander. Als we alleen naar de schaduw kijken zien we vanuit de ene hoek een 
rechthoek en vanuit de andere hoek een cirkel. Alleen als we het hele 
perspectief hebben, als het onderwerp in het totale licht staat, zien we hoe het 
object er daadwerkelijk uit ziet. En dus ook: hoe schijnbare tegenstellingen tot 
elkaar gebracht kunnen worden.  

Met het onderzoek binnen de leerstoel hoop ik iets van dat licht te kunnen 
brengen.
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Figuur 1 Licht op paradox
 

 

Waarde van werk voor de samenleving26   
Wat betekent werk voor de samenleving? ‘Werk, werk, werk’: bijna elke titel 
van een regeerakkoord begint ermee27. Voor veel uitdagingen wordt 
arbeidsparticipatie gezien als dé oplossing. Daar is een aantal argumenten 
voor. Allereerst draagvlak: wie werk heeft, verdient een inkomen en hoeft niet 
onderhouden te worden. Arbeidsparticipatie verhoogt de welvaart. En via 
belasting op arbeid kunnen collectieve goederen en diensten als onderwijs, 
gezondheidszorg of sociale zekerheid betaald worden. Achterblijvende 
participatie - zeker bij krapte – dempt juist die welvaart28. Als er bijvoorbeeld 
onvoldoende docenten zijn, kan er geen goed onderwijs gegeven worden, zo 
simpel is het. 

Daarnaast: positieve externe effecten. Werk brengt mensen met elkaar in 
contact en stimuleert mensen om dingen samen te doen. Het bevordert 
wederkerigheid29. Als sommige groepen stelselmatig minder meedoen gaat 
dat juist ten koste van sociale samenhang en kan het leiden tot polarisatie30, 
instroom in criminaliteit31 en gezondheidsrisico’s32. Daarmee vormt werkloos- 
heid een risico voor het functioneren van de democratie33. En de gevolgen van 
werkloosheid leggen een groter beslag op de gezondheidszorg en de 
jeugdzorg34. 
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Een derde argument voor brede arbeidsparticipatie is zingeving35. Werk als 
route om je nuttig te maken voor anderen en voor de maatschappij36, en als 
weg om te komen tot zelfontwikkeling, zelfrespect en groei. Of: werk als manier 
om handen en voeten te geven aan overtuigingen, geloof, ideologie37. 

Deze drie argumenten zijn niet van de laatste decennia maar gelden eigenlijk al 
eeuwenlang. Jan Lucassen laat in zijn boek De wereld aan het werk; van de 
prehistorie tot nu38 zien dat werk door de eeuwen heen duidelijk wordt gedreven 
door economische noodzaak, maar dat de mensheid ook altijd heeft gewerkt 
omdat het zelfrespect oplevert, achting en samenwerking met anderen. Zaken 
die oneindige vrije tijd niet of niet op dezelfde wijze kan bieden39. 

Waarde van werk voor mensen zelf 

“There is no lasting happiness outside the prescribed cycle of painful 
exhaustion and pleasurable regeneration, and whatever throws this 
cycle out of balance … ruins the elemental happiness that comes from 
being alive.”

- Hanna Arendt40

 
Geldt deze waarde van werk ook op het individuele niveau? 
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‘Wie ben je?  
‘Wat doe je?’ 
‘Hoe gaat het met je?’ 
Grote kans dat u bij het beantwoorden van deze vragen uw werk ter sprake 
brengt. Meestal op de eerste plaats. Het is een belangrijk onderdeel van onze 
identiteit41. Gezien de tijd die we besteden aan ons werk42 lijkt dit ook niet meer 
dan logisch. 

Als mensen hun werk verliezen, betekent dat wat. Depressie, stress, angst en 
psychosomatische problemen: 34 procent van de werklozen kampt ermee 
tegenover 16% van de werkenden43. Ook hebben werklozen wat we noemen een 
lager welbevinden: ze voelen zich minder goed. Deels komt dit door de mentale 
problemen die veroorzaakt worden door de werkloosheid en deels door de 
teruggang in inkomen en minder sociale contacten44. Deze bevinding is behoorlijk 
robuust over de tijd. En geldt ongeacht sociale klasse, leeftijd of geslacht45. 

Om de waarde van werk voor mensen te bepalen kunnen we ook kijken naar 
werkcentraliteit: de plek die werk inneemt ten opzichte van andere 
levensdomeinen46. In Nederland is vooral het gezin zeer of tamelijk belangrijk 
voor mensen (zie tabel 1). Werk komt op de vierde plaats, na het gezin, vrienden 
en bekenden, en vrije tijd. Maar toch: voor 80 procent van de mensen is werk 
belangrijk tot zeer belangrijk. Deze resultaten zijn opvallend in vergelijking  
met andere landen. In veel landen komt werk namelijk op de tweede plaats,  
na het gezin47. 

Tabel 1 Werkcentraliteit in Nederland (in procenten) 

Zeer belangrijk Tamelijk 
belangrijk

Niet erg 
belangrijk

Helemaal niet 
belangrijk

Gezin 80 13 5 2

Vrienden en bekenden 53 43 3 0

Vrije tijd 52 43 4 1

Werk 35 45 13 7

Politiek 7 50 36 7

Godsdienst 13 18 36 33

Bron: European Values Study 201748, eigen berekeningen

9 // 47

Maroesjka Versantvoort



Wat trekt mensen dan toch zo aan in hun werk? 
Duidelijk is dat het belang van werk veel verder gaat dan geld verdienen (zie 
tabel 2). Inhoudelijk leuk werk, werk waarin je jezelf kunt ontplooien of werk 
waarmee je anderen kunt helpen: voor driekwart van de Nederlanders zijn 
het belangrijke kenmerken. Zelfs zo belangrijk dat de helft van de werkenden 
ook zou willen werken als dat niet meer zou hoeven voor het geld. Slechts een 
kwart zou in dat geval willen stoppen met werken49. 

Tabel 2 Belang van werkaspecten, werkzame beroepsbevolking in Nederland (in   
 procenten)

Zeer of tamelijk belangrijk

Extrinsiek Goed loon/salaris 93

Goede werktijden 86

Zekerheid 85

Goede vakantieregeling/ veel vakantie 76

Intrinsiek Inhoudelijk leuk werk 98

Werk waarin je jezelf kunt ontplooien of 
ontwikkelen 88

Een werkkring waar je merkt dat je iets 
kunt bereiken 79

Sociaal Prettige mensen om mee samen te 
werken 97

Een baan waarin je andere mensen kunt 
helpen 73

Een baan die nuttig is voor de 
samenleving 65

Een baan waarin je bijdraagt aan 
het oplossen van maatschappelijke 
problemen

51

Bron: Conen 2020, op basis van Werk en Waarde Monitor 2019

Dat werk veel betekenis kan hebben voor mens en samenleving heb ik met de 
voorgaande inzichten en cijfers geprobeerd te laten zien. Nu gaan we over naar het 
tweede centrale thema binnen de leerstoel: zingeving. 
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Met zingeving bedoel ik het geven van betekenis, doel en coherentie aan het leven50.

• Betekenis gaat over de waarde die iemand aan zijn leven toekent. We 
evalueren ons leven vanuit de waarden die voor ons belangrijk zijn51. 

• Doel gaat over het streven naar doelen die voor iemand de moeite waard 
zijn. Iets kunnen bereiken dat een gevoel van richting geeft. 

• Coherentie richt zich op de behoefte het eigen leven te kunnen begrijpen;  
kunnen verklaren wat er gebeurt en er een samenhang in zien. 

Zoeken naar zingeving
“Wat heeft het allemaal voor nut?” is een veel gehoorde verzuchting van mensen 
die overvallen worden door loopbaantwijfels of andere levensvraagstukken. “Ik 
wil iets zinvols gaan doen” verklaren veel mensen die hun carrière een andere 
wending geven52. 

Maar wat geeft zin? Wat is nuttig? Wat is zinvol? Deze vragen zijn niet zonder 
meer te beantwoorden en ook voor iedereen verschillend. Dat maakt 
bijvoorbeeld de huidige discussie over de toekomst van de landbouw - naast 
allerlei andere zaken - wel duidelijk. Voor de één is het verbouwen van voedsel 
zinvol. Voor de ander het beschermen van natuur. En weer voor een ander het 
opkomen voor de (juridische) belangen van anderen.   

Zoeken naar zingeving is geen mode-bezigheid van de laatste jaren. Het is van 
alle tijden en hoort bij het mens-zijn. Volgens Victor Frankl is de zoektocht naar 
betekenis zo sterk dat mensen zelfs in de allerergste omstandigheden – zoals 
hijzelf in een concentratiekamp - nog een doel in het leven proberen te zoeken, 
en daarmee een reden om verder te leven53. Het is een universele basisbehoefte 
van de mens. 

Van oudsher is religie een grote bron van zingeving. Inmiddels vindt nog maar 30 
procent van de Nederlanders dat kerken in staat zijn tot het geven van 
antwoorden op belangrijke levensvragen, op spirituele zinvragen54. Meer dan de 
helft van de bevolking is niet-gelovig. Dat betekent echter niet dat zingeving er 
niet meer toe doet. Zowel voor mensen die geloven in God als voor mensen die 
dat niet doen, is zingeving een thema (zie figuur 2). Gevraagd of de zin van het 
leven een onderwerp is dat mensen koud laat, ontkent zo’n 80 procent van de 
gelovigen en tweederde van de niet-gelovigen dat – op zijn minst gedeeltelijk55. 
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Figuur 2 ‘De zin van het leven is een onderwerp dat mij niet zo interesseert’, 2020  
 (in procenten)
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Bron: De Hart et al., 2022 op basis van SCP (GeZ’20)

Onder invloed van individualisering is voor de meeste mensen de zoektocht naar 
zingeving en zelfverwezenlijking wel vooral een individuele zaak geworden56. De rol 
van dominees of pastores als het gaat om het voorschrijven hoe mensen hun leven 
zinvol invullen, is in vergelijking met decennia hiervoor behoorlijk kleiner 
geworden57. Dat kan bepaald niet gezegd worden over de rol van coaches, 
influencers58 en psychologen59. Zingeving en religie gaan ten diepste over bezieling, 
over existentiële levensvragen, over hoop en verwachting. Jongere generaties 
verdiepen zich in deze vragen, of ze nu kerkelijk zijn of niet60. Retraites, cursussen 
mindfulness, healings, zelfhulpboeken of opleidingen met zingeving in de titel: we 
hebben ze als paddenstoelen uit de grond zien schieten de afgelopen jaren. 

Betekenis en bronnen van zingeving
Als we nadenken over de betekenis van zingeving, gaat het dan verder dan wat er 
zich afspeelt in de hoofden en harten van mensen? Ja, dat kunnen we wel zeggen. 
Het ervaren van zingeving uit zich bijvoorbeeld in een betere gezondheid, fysiek 
en mentaal61, en sterkere sociale verbanden. Mensen die meer zingeving ervaren 
voelen zich verder minder eenzaam, zijn actiever, welvarender62 en gelukkiger63. 
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Figuur 3 toont de samenhang tussen ervaren zingeving en verschillende levens-
omstandigheden voor ouderen64. Wat we zien is dat naarmate mensen meer 
zingeving ervaren zij meer vrijwilligerswerk doen, zich minder eenzaam voelen, 
gezonder eten en minder last hebben van chronische ziekten.

Figuur 3 Samenhang tussen ervaren zingeving en verschillende  
 levensuitkomsten voor ouderen (50-90 jaar)

 

 

Bron: Steptoe en Fancourt (2019), p. 1210

Waar halen mensen zingeving vandaag de dag? Voor mensen in welvarende 
landen is de belangrijkste bron voor zingeving familie en kinderen. Werk volgt 
als tweede. 38 procent noemt familie en kinderen spontaan als open gevraagd 
wordt wat betekenis geeft aan het leven, 25 procent noemt werk en loopbaan 
(zie figuur 4)65. Deze levensdomeinen zijn dus niet alleen belangrijk voor 
mensen, maar vormen ook dé bronnen voor zingeving. 
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Figuur 4 Percentage dat een bepaald thema of levensdomein noemt als bron van   
 zingeving in verschillende welvarende landen (open vragen) 

Bron: PEW reserach center, Global attitudes survey spring 2021 

Zoomen we in op werk als bron van zingeving in Nederland dan ligt dat net iets 
onder het gemiddelde van Westerse landen: 23 procent (zie figuur 5). Door 
Italianen wordt werk veruit het vaakst genoemd (43 procent) door 
Zuid-Koreanen het minst (6 procent).  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fa
milie

 en ki
ndere

n

Bero
ep en ca

rri
ere

Materie
le w

elva
art

Vrie
nden en ge

meensc
hap

Fy
sie

ke
 en m

entale ge
zo

ndheid

Maatsc
happij e

n in
sti

tu
tie

s

Vrijh
eid en onafh

anke
lijk

heid

Hobby's
 en re

cre
atie

Opleiding e
n le

re
n

Natu
ur e

n buite
nleve

n

Romantis
ch

e partn
er

Dienstb
aarh

eid en betro
kk

enheid

Reize
n en nieuwe erva

rin
ge

n

Pensio
en

Relig
ie en sp

irit
ualite

it

14 // 47

Zin verzoet de arbeid



Figuur 5 Percentage dat beroep en carrière spontaan noemt als bron van zingeving  
 in verschillende welvarende landen (open vragen)

Bron: PEW reserach center, Global attitudes survey spring 2021 

Er is een aantal factoren die ten gronslag liggen aan het ervaren van zingeving 
in het leven: geluk66, sociale verbinding, doelen en motivatie, coherentie en 
structuur, financiële middelen en religie67. 

Werk is relevant in dit licht. Immers, het kan niet alleen doelen, coherentie, 
structuur en financiële middelen betekenen maar mensen ook motiveren of in 
staat stellen verbinding met andere mensen aan te gaan en iets te betekenen 
voor de bredere maatschappij. 
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Werk en zingeving – wederzijds afhankelijk  
Vervult werk de behoefte aan zingeving in seculiere samenlevingen68? Kunnen 
we werk zien als een nieuwe religie? Met een zoektocht naar de ideale baan in 
plaats van een zoektocht naar God? Sommigen zien een verschuiving van religie 
naar betaald werk als overkoepelend zingevingsverband69. Dat hoe seculierder 
een samenleving wordt, des te meer we verwachten dat vragen en antwoorden 
over de betekenis van het leven in het werk gevonden worden70. Werk geeft 
positie op de maatschappelijke ladder, zo is het idee. Je hoort ergens bij. Je hebt 
een plek om regelmatig naartoe te gaan. Er zijn regels hoe je je moet gedragen. 
Je krijgt een beloning in het vooruitzicht gesteld bij commitment en of goed 
gedrag. Je wordt gezien. Je levert een bijdrage aan een groter geheel71. Het kan 
zorgen voor opname in een zingevingsverband dat de individuele persoon 
overstijgt72. 

Werk kan ook het resultaat zijn van een ander zingevingskader, bijvoorbeeld 
een kader dat sterk geënt is op godsdienst, levensbeschouwing of ideologie. De 
christelijke overtuiging dat mensen een goddelijke taak hebben om te werken 
als zij daartoe in staat zijn, past hierbij. Arbeid adelt. Net als de wens of 
gevoelde verplichting talenten in te zetten, nuttig te zijn voor de maatschappij 
of te zorgen voor naasten. 

Beide routes kunnen leiden tot het idee of het gevoel van ‘werk als roeping’.  
Eén van de diepste vormen van tevredenheid of welbevinden kan optreden als 
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iemand zijn of haar werk ervaart als meer dan een baan of een carrière – 
wanneer het werk een roeping is73. Dan gaat het om werk als hoger doel in het 
leven74. Een vroege notie van werk als roeping is beschreven door Weber75. Hij 
beschreef de opkomst van het idee dat het onze plicht is om te werken vanuit 
een goddelijke roeping of zelfs om te werken om het werken zelf. Daarbij legde 
hij een verband tussen sommige stromingen van het protestantisme – en de 
toewijding op werk daarbinnen - en de opkomst van het kapitalisme. 

Werk kan verder een omgeving of setting bieden waarin mensen doelen 
creëren, En als zij die doelen vervolgens proberen te realiseren, kennen zij 
daaraan betekenis toe.76. “Ik maak zin door te werken”, stelde wijlen Denker des 
Vaderlands, René Gude77. Richard Sennett78 schrijft over de menselijke impuls 
om goed werk te leveren als verrijking én doel op zichzelf. Dit zie je bijvoorbeeld 
bij mensen in kleine winkels die er een eer in scheppen hun klanten te leren 
kennen. Dit getuigt van grote betrokkenheid en is niet in geld uit te drukken79.

Via werk kunnen mensen in een gemoedstoestand komen waarin ze zingeving 
ervaren; levenslust, verbinding met de ander, veerkracht, betekenis of 
transcendentie80. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het ervaren van flow. 
Hoe je alle besef van tijd én jezelf kwijt kunt zijn, en volledig op kunt gaan in het 
proces van creatie. Zo’n ervaring van flow is denkbaar in allerlei beroepen. 
Schrijvers spreken er wel eens over, maar het kan ook gelden voor mensen die 
iets ontwerpen, componeren, opknappen….. Alleen of met anderen. 
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Zinverliezende aspecten van werk

 
“The trouble with gardening is that it does not remain an avocation. It 
becomes an obsession.”

- Phyllis McKinley81

 
Als het gaat om zingeving en werk is het natuurlijk niet alleen hallelujah. Werk 
kan ook zinverliezend zijn. 15 tot 25 procent van de werkenden in Nederland 
ervaart discriminatie82 en dit zet veel van de voorwaarden voor zingeving onder 
druk. Wie zich buitengesloten voelt zal over het algemeen minder verbinding 
voelen met anderen en zich beperkt voelen in de mogelijkheden bij te kunnen 
dragen aan de samenleving. 

Verder spreekt het voor zich dat het hebben van een zogenaamde ‘bullshitjob’ 
of ‘onzinbaan’ zinondermijnend is83. Een kwart van de werkenden twijfelt of hun 
baan een onzinbaan is. Het gaat dan om werk waarbij mensen het gevoel 
hebben niets voor de maatschappij te kunnen betekenen of de maatschappij 
meer kwaad dan goed te doen84. 

Ditzelfde geldt voor situaties waarbij conflicten ontstaan tussen collega’s. Of als 
men zich niet gerespecteerd voelt in de prestatie die men levert, als de 
werkdruk te groot wordt en men door werkverslaving geen maat meer weet te 
houden85: het kan een existentiële crisis veroorzaken86. 

En als mensen vanwege hun gezondheid niet meer kunnen werken, betekent 
dat meer dan verlies van gezondheid en werk. Arbeidsongeschikten beleven 
hun leven als beduidend minder zinvol dan de rest van de bevolking87. Niet 
meer kunnen werken ondermijnt het gevoel van coherentie, doel en betekenis 
in het leven. 

Rol van de werkomgeving bij zingeving
Als het gaat om zingeving en werk zijn niet alleen het perspectief en de 
overtuigingen van werkenden relevant. Ook de werkomgeving en werkgevers 
vervullen een rol. Anno 2022 is de grens tussen sociale issues en zakendoen 
soms diffuus. Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt er 
een behoorlijk druk op organisaties om verder te gaan dan doing well by doing 
good. Denk in Nederland bijvoorbeeld aan de inzet die van werkgevers geëist 
wordt om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen en te houden. 
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Organisaties die actief vormgeven aan sociaal verantwoord ondernemen, hun 
doelen heel helder hebben en werknemers kansen bieden om verschil te 
kunnen maken met hun werk stimuleren gevoelens van zingeving bij 
werknemers. Concreet betekent het meer betrokkenheid, meer affectief 
commitment en een grotere intrinsieke motivatie88.  

De rol van leidinggevenden is hierin niet te verwaarlozen. En deze lijkt meer te 
liggen aan de ondermijnende dan aan de scheppende kant van zingeving. 
Kwalitatief onderzoek van Bailey en Madder89 onder werkenden in 10 
verschillende beroepsgroepen laat zien dat het voelen van betekenis vooral 
gekoppeld wordt aan het persoonlijke van de werkende, niet aan de leider-
schapskwaliteiten van de leidinggevenden. Dit terwijl zinloosheid of ruïnering  
van zingeving vooral gelinkt wordt aan het gedrag van leidinggevenden. Iets wat 
met zorgvuldigheid en over een langere termijn opgebouwd wordt, zoals 
betrokkenheid bij een organisatie, een gevoel van betekenis, kan door gedrag  
van leidinggevenden relatief snel afgebroken zijn. 

Als we deze bevinding combineren met het idee van werk als dominant 
zingevingssysteem, als religie, dan schijnt dit licht op de overwerktheid en 
kwetsbaarheid van mensen in deze tijd. Wat betekent het als invloedrijke leiders 
in een leidend zingevingssysteem de grenzen verleggen in wat gevraagd wordt 
van mensen? Wat het vraagt om naar behoren binnen dat zingevingssyteem te 
acteren? Wat betekent het bijvoorbeeld als iemand als Elon Musk, met meer dan 
100 miljoen volgers90, twittert dat je de wereld niet gaat veranderen in een 
40-urige werkweek maar dat je, om dat te bereiken, toch minimaal 80 tot 100 uur 
per week moet werken91? Veel van ons hebben toch de ambitie om de wereld te 
verbeteren?  
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Rol van de werkomgeving bij verbinding
Op het werk komen mensen van verschillende achtergronden en overtuigingen 
elkaar tegen. Bij de ene organisatie wat meer dan bij de andere, maar over het 
algemeen is de groep werkenden binnen een organisatie niet homogeen. En ook 
is deze groep anders samengesteld dan bijvoorbeeld families of vrienden- 
groepen. Op het werk ontmoeten we mensen die we meestal niet zelf uit 
hebben gezocht, worden we gedwongen samen te werken en samen doelen na 
te streven. Dat proces kan verbindend werken. 

Deze verbindingen noemen we bonding en bridging. Bonding gaat over verbinding 
binnen een groep of gemeenschap, bridging over verbinding tussen groepen, 
sociale klassen, religies, etniciteiten of andere sociaal-demografische of sociaal- 
economische kenmerken92. Via bonding en bridging kan men elkaar vinden op het 
doel, de missie, de betekenis van de organisatie. Eén van de hoofd-zingevende 
aspecten van werk is het contact met mensen en het iets betekenen voor anderen. 
Wanneer een werkomgeving in staat is bonding en bridging te zijn, zal deze positief 
kunnen bijdragen aan het zingevende karakter ervan. 

De andere kant van de medaille is dat werk ook uitsluitend kan werken. Dat 
juist in het contact met anderen mensen zich bewust worden van zichzelf en 
zich niet alleen uniek, maar ook eenzaam en anders voelen; zich buitengesloten 
voelen door hun anders-zijn. Het spreekt voor zich dat deze ervaringen de 
zingeving en betekenis die mensen zouden kunnen ervaren op en door het 
werk ondermijnen. 
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(Religieuze) identiteit en werk 
Bij diversiteit op de werkplek gaat het niet alleen om zichtbare kenmerken als 
leeftijd of etniciteit, maar ook om minder zichtbare: waar iemands wieg gestaan 
heeft, wat iemand stemt, wat iemand gelooft, wat iemand leest, hoe iemand 
zijn of haar vrije tijd invult. Dit noemen we identiteit. Het omvat waarden en 
normen, interesses, mogelijkheden en vaardigheden die iemand toeschrijft aan 
zichzelf - in de context van een sociale rol en tegen de achtergrond van wat 
Charles Taylor noemt ‘een reeds bestaande en hem of haar overstijgende 
horizon van waardeoordelen’93. Identiteit weerspiegelt op deze manier sociale 
verschillen. Het is de kern van diversiteit op de werkplek. 

De menselijke identiteit is complex van karakter; samengesteld uit een groot 
aantal identificaties. Het belang van elk daarvan is afhankelijk van de context94. 
Iemand kan zich bijvoorbeeld toegewijd docent voelen, maar ook vader, 
christen, vrijwilliger bij vluchtelingenwerk of PvdA’er. Afhankelijk van de context 
zal de ene of de andere identificatie op de voorgrond treden. Over de vraag hoe 
werk- en zorgidentiteiten samengaan zijn boekenkasten vol geschreven. Over 
de betekenis van religieuze identiteit voor werk of werk voor religieuze 
identiteit is veel minder bekend.

We weten op basis van systematisch literatuuronderzoek dat wanneer mensen 
op, bij of via hun werk in de gelegenheid zijn uitdrukking te geven aan hun 
religieuze identiteit dit zowel het welbevinden als de werkprestaties bevordert95. 
We weten ook dat religieuze identiteit een sterke katalysator is als het gaat om 
het doen van vrijwilligerswerk96. Relevante vragen voor onderzoek in de toekomst 
zijn in hoeverre een religieuze identiteit tegenkracht biedt tegen de druk van 
meer, meer, meer of juist faciliterend is in het meegaan met die druk. Maar ook 
wat belangrijke pijlers zijn voor beleving van religieuze identiteit en wat de rol van 
werk, betaald dan wel onbetaald daarin speelt. Of wat de betekenis van de 
duurzaamheidsopgave is in het licht van werk en identiteit. Als iemands gehele 
identiteit gedomineerd wordt door werk: wat gebeurt er dan als iemand zijn of 
haar werk verliest – al dan niet tijdelijk? Welke bescherming bieden andere 
vormen van identificatie, en welke mechanismen spelen daarbij een rol? 
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Werk en het goede leven

The doctrine of vocation amounts to a comprehensive doctrine of the 
Christian life, having to do with faith and sanctification, grace and good 
works. It is a key to Christian ethics. It shows how Christians can 
influence culture. It transfigures ordinary, everyday life with the presence 
of God…. The priesthood of all believers did not make everyone into 
church workers; rather it turned every kind of work into a sacred calling.

- Gene E. Veith97

 
Werk relateert niet alleen aan waarde, identiteit of zingeving. Het is ook 
relevant in de context van moraliteit en het goede leven. Al eeuwenlang zoeken 
mensen naar wat we ‘het goede leven’ noemen. Grote filosofen en theologen 
hebben zich uitgesproken hierover. Volgens Artistoteles bijvoorbeeld gaat het 
bij het goede leven om het nastreven van een doel en dat is het vervullen van 
de menselijke natuur. Volgens hem heeft de mens als taak te komen tot 
zelfontplooiing. Een mens leidt het goede leven als en doordat het vervullen 
van die taak lukt98. Theologen als Augustinus en Thomas van Aquino verbinden 
het idee meer aan hun geloof. Voor Augustinus komt het goede leven neer op 
geen gebrek hebben en je richten op God. Thomas van Aquino stelt de 
christelijke deugden geloof, hoop en liefde als onmisbaar voor het goede leven.
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Het denken over het goede leven is niet in de oudheid opgehouden. Ook 
huidige generaties theologen en filosofen houden zich met de vraag wat het 
goede leven is, bezig. De PThU heeft een van haar leidende onderzoeks- 
programma’s er op ingericht: Mediating the good life. Relevant vanuit het 
perspectief van werk is de vraag wat het goede leven vraagt in termen van werk 
of niet-werk. Hoe waarden en deugden die belangrijk zijn voor het goede leven 
zich laten vertalen naar het werkdomein en afwegingen tussen het werk- en 
andere leefdomeinen. 

Maatschappelijke normen en waarden
Maatschappelijke normen en waarden ten aanzien van het goede leven en de 
plek van werk daarin zijn niet in steen gehouwen. Door de eeuwen heen is 
arbeid beschouwd als bijdragend aan het goede leven99 hoewel er variaties en 
nuances zijn. Godsdienst speelt daarbij een rol, net als welvaart. In landen 
waarin het protestants-christelijke geloof dominant is, is de maatschappelijke 
norm sterker gericht op werk. Wat we zien is dat mensen daar meer geluk én 
meer ongeluk ervaren als ze wel of juist geen baan hebben100. Dus: 100 jaar 
nadat Max Weber hier al over schreef101 en terwijl de samenleving meer en 
meer seculier is geworden lijkt de protestantse werkethiek een structurele 
culturele factor. Ook welvaart maakt uit. Naarmate de welvaart stijgt, wordt het 
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hebben van betaald werk minder belangrijk102. Zaken als gezondheid en 
zelfontplooiing krijgen dan meer gewicht. Verder zijn normen ten aanzien van 
werk en het goede leven onderhevig aan brede maatschappelijke 
ontwikkelingen. Denk aan emancipatie. Waar het kostwinnermodel lang gold 
als norm voor de verdeling van arbeid binnen gezinnen is deze al een tijdje 
vervangen door het anderhalfverdienersmodel103. Ook steeds minder mensen 
in Nederland hanteren de norm dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen 
op te voeden dan een man104. Een duidelijk breuk met het verleden. 

Niet alleen burgers, ook politici en beleidsmakers hebben overtuigingen over 
wat zij het ‘goede leven’ achten voor de samenleving. Beleid is hierop, vaak 
impliciet, gebaseerd. Zodoende worden mensen geconfronteerd met kaders 
van anderen over ‘het goede’ bij de afwegingen die zij zelf moeten en kunnen 
maken. Voorbeelden zijn de concepten van ‘levenslang ontwikkelen’ of ‘partici-
patiesamenleving’. Beide zijn opgezet als iets om na te streven als samenleving. 
Veel beleid is er inmiddels op gebaseerd. En op deze manier beïnvloeden ze de 
keuzemogelijkheden die mensen hebben bij de inrichting van hun werk en 
leven - al dan niet gericht op ‘het goede’. 

Theologie en werk
Bijbelse verhalen lopen over van het thema ‘werk’. Tussen de openingszinnen 
van Genesis, waarin God als arbeider wordt neergezet, en het slothoofdstuk 
van Openbaring, met een visioen van een nieuwe schepping, werkt God. Dit in 
tegenstelling tot de goden binnen de Grieks-Romeinse mythologieën, die zich-
zelf vrijpleiten van werk en werk tot een straf maken voor lastige mensen105. 
De Bijbel gaat echter niet alleen over God die aan het werk is, maar ook over 
mensen die werken. Denk bijvoorbeeld aan de arbeiders in de wijngaard106, aan 
Martha en Maria wanneer zij bezoek krijgen van Jezus107 of aan de parabel van 
de talenten108. Deze verhalen richten zich op zeer actuele thema’s als rechtvaar-
dige beloning, goed werk, werk-zorg-balans en zelfontplooiing. 

Het staat wat in contrast met de aandacht die het thema ‘werk’ lijkt te krijgen in 
de Bijbelse en systematische theologie. Theoloog David Jensen heeft uitgezocht 
hoe vaak het thema ‘werk’ of ‘arbeid’ terugkomt in de topiclijsten van de Bijbelse 
en systematische theologie en komt tot de conclusie dat het thema er niet veel 
wordt bediscussieerd109. Tot eenzelfde conclusie komt Harm Dane110 als het 
gaat on de visie die kerken in Nederland hebben op werken: nauwelijks één. 
Het thema wordt nauwelijks aan de orde gesteld. Hun collega Ben Witherington 
stelt dat het hoog tijd is voor theologie en kerken om de betekenis van werk 
vanuit bijbels perspectief verder te doordenken en uit te werken111. 
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Gezien het maatschappelijk belang van werk in deze tijd, de alom aanwezige 
zoektocht naar zingeving en ankers, en de onzekerheid voor velen als het gaat 
om werk - nu maar zeker ook in de toekomst - sluit ik me van harte aan bij deze 
opgave aan theologie en kerken. Theologie en kerk zouden niet alleen moeten 
nadenken over de betekenis van werk, talent en zelfontplooiing, maar daarin 
ook wijzen op de betekenis en het belang van rust, evenwicht en genoeg. 

Een blik op de toekomst
Vragen rondom zingeving en werk bevinden zich niet in een bubbel. Dit heeft 
de coronacrisis wel duidelijk gemaakt. Onzekerheden zijn (nog) manifest(er) 
geworden112. De vraag naar essentie is expliciet komen bovendrijven. Denk 
bijvoorbeeld aan de benoeming van cruciale en niet-cruciale beroepen. Dit zal 
voor sommigen – ook hier aanwezig - best confronterend zijn geweest. De 
vraag is of deze onzekerheden tot (nieuwe) existentiële zingevingsvragen leiden 
bij mensen. Over hun identiteit, over zingeving en over de betekenis van werk 
in hun leven. 

Globalisering en technologisering gaan door. Zij bieden kansen maar niet voor 
iedereen. Volgens Yuval Harari113 en Richard Sennett114 zal er in 2050 een groep 
mensen zijn die de concurrentie met de technologie niet meer aankan en voor 
wie geen werk meer zal zijn. Niet iedereen kan bijvoorbeeld data scientist, 
docent webdevelopment of 3D-specialist worden, om maar eens drie 
toekomstbestendige beroepen te noemen115. Het werk van nu hoeft er in de 
toekomst niet meer te zijn. Het kan overbodig zijn dan. Wat betekent dat, nu 
ons werk zo belangrijk is voor ons, voor zingeving en identiteit?

Ook de transitie naar een duurzame economie gaat de komende jaren door. Deze 
beïnvloedt niet alleen de fysieke leefomgeving maar ook de manier waarop we 
werken en leven. Een duurzame samenleving vraagt om andere productie-
processen, vaardigheden en verdienmodellen116. En daarmee ook om 
perspectieven op zingeving in algemeenheid en in relatie tot werk in het bijzonder. 

Elk van deze ontwikkelingen zal invloed hebben op onze welvaart. “We worden 
armer”, zo klonk het recent uit de mond van de minister-president en de minister 
van Financiën117. Met daarbij de toevoeging: ‘accepteer het’. Wat betekent dat 
dan? Het zal vermoedelijk niet alleen iets betekenen voor onze consumptie-, 
ontwikkelings- en investeringsmogelijkheden, maar ook invloed hebben op de 
plaats van werk in ons leven. Toenemende welvaart betekent een minder groot 
arbeidsethos maar geldt ook het omgekeerde? Kunnen de grenzen aan onze 
belastbaarheid en de plaats van werk in ons leven nog verder opgerekt worden?
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Insteek leerstoel
Samenvattend. Wat hebben we gezien? 

• De samenleving kent een aantal paradoxale uitdagingen. (1) We zijn gelukkig 
maar lijden, vooral mentaal. (2) We zijn autonoom én wederzijds afhankelijk. 
(3) We maken ons vrij én zoeken verbintenis richting de toekomst. (4) We 
streven naar inclusie maar handelen uitsluitend. (5) Vrijheden en kansen zijn 
enorm maar we voelen ons verlamd. 

• Deze ogenschijnlijke tegenstellingen hebben allemaal te maken met Werk en 
Zingeving. Het hanteren van het perspectief van Werk en Zingeving kan 
helpen deze tegenstellingen bij elkaar te brengen.  

• Op het niveau van de samenleving en op het niveau van het individu 
verwachten we veel en steeds meer van betaald werk. 

• Mensen zijn zoekende naar zingeving. Het ervaren van zingeving brengt veel 
positiefs; mensen die zingeving voelen in hun leven zijn actiever, gezonder, 
welvarender en gelukkiger. 

• Voor het kunnen beleven van zingeving in het leven is werk een belangrijke 
bron. Werk lijkt de plek van traditionele bronnen van zingeving (deels) over te 
nemen. Maar werk kan ook bijdragen aan zinverlies of juist een hindernis 
vormen voor het ervaren van ‘het goede’. De werkomgeving heeft invloed. 

• Globalisering, technologisering, het streven naar verduurzaming en 
veranderende welvaart zorgen ervoor dat er bezinning nodig is en een 
hernieuwd perspectief op de waarde van werk, zingeving en arbeid. Ook een 
theologisch perspectief. 
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En wat leert ons dit? 
Dat met het streven naar werk dat zingevend is en werkomgevingen die 
zingevend zijn een win-win-situatie gerealiseerd kan worden: voor mens en 
samenleving. Zingeving versterkt immers de positieve aspecten van werk, werk 
is een belangrijke bron voor zingeving en het ervaren van zingeving draagt bij 
aan allerlei positieve levensuitkomsten.

Dé vraag voor de toekomst is hoe deze win-win-situatie eruit ziet, hoe die te 
creëren valt en wat het vraagt van alle betrokkenen: werkgevers, werknemers, 
overheid én religieuze organisaties. Aan perspectief, kaders en inzet. Ook het 
omgekeerde geldt vanzelfsprekend: hoe voorkomen we zinondermijnend werk 
of zinondermijnende aspecten van werk, en wat vraagt dit van alle 
betrokkenen?

Duidelijk is dat het bezinning vraagt, overgave en internalisering. En ook 
onderzoek. Toekomstgericht. Met de PThU-SCP leerstoel ‘Arbeid en Zingeving’ 
beoog ik hierop verder in te gaan. Deze is georganiseerd rondom de volgende 
vragen. Enerzijds gericht op verdieping van begrip, anderzijds op 
handelingsperspectief.

I. In hoeverre is arbeid in zichzelf een bron van zingeving? In hoeverre volgt 
arbeid uit andere bronnen van zingeving? In hoeverre creëert arbeid 
zingeving? In hoeverre ondermijnt arbeid zingeving?

II. Wat betekent arbeid voor (religieuze) identiteiten van mensen en groepen in 
de Nederlandse samenleving? 

III. Hoe divers is de Nederlandse samenleving als het gaat om zingeving en 
werk? Welke verschillen en overeenkomsten zien we tussen groepen 
mensen? Hoe laten die zich verklaren? Wat is de betekenis van arbeid voor 
sociale cohesie?

IV. Wat zijn voorwaarden voor zingeving op, in of door het werk? Hoe kunnen 
die gerealiseerd worden? Wat vraagt het van werkgevers, werknemers, 
overheid en kerk? 
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Tot slot
Toegang tot de arbeidsmarkt, het hebben van een baan of bedrijf, niet alleen 
voor een bepaald moment maar structureel, betekent meer dan financiële 
zekerheid. Zoals Multatuli het meer dan 150 jaar geleden al formuleerde: “De 
ziel van den mens groeit niet van loon, maar van den arbeid die het loon 
verdient118.” Het zinvol vinden van je werk is een ervaring die verder reikt dan 
de werkplek. Het raakt aan het persoonlijke leven en kan een zeer diepgaande, 
ontroerende en zelfs ongemakkelijke ervaring zijn. Het ontstaat vaak op 
onverwachte manieren; het zet mensen aan het denken, niet alleen over werk, 
maar ook over waar het leven zelf om draait. Door zingeving te ervaren in ons 
werk, houden we op werkgevers of werknemers te zijn en worden we mensen 
die in een band van gemeenschappelijkheid naar anderen reiken119. Door 
zingeving kunnen we boven onszelf uitstijgen en werken aan een hoger doel.

Zin verzoet de arbeid. Als we het goed doen ten minste én met mate. En dan 
geldt ook: Zin versterkt de arbeid en begrenst deze. 
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Dankwoord
Mijnheer de rector, dames en heren, 

Graag wil ik afsluiten met enkele woorden van dank. 
‘Samen komen mensen tot iets moois’. Met deze woorden begon ik mijn 
dissertatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, meer dan 20 jaar geleden. 
En dat geldt uiteraard nog steeds. Zonder de inzet van velen, nu en in het 
verleden, had ik hier niet kunnen staan. Ik ben zeer dankbaar voor alle fijne 
mensen met wie ik me omringd weet in mijn leven. Gezien de tijd kan ik slechts 
tot een enkeling hier specifiek mijn dank richten. 

Graag dank ik het College van bestuur van de Protestantse Theologische 
Universiteit in de personen van Maarten Wisse en Kees Boele en de voormalig 
rector Mechteld Janssen voor het vestigen van deze leerstoel en het in mij 
gestelde vertrouwen. Het is een prachtige kans om van betekenis te zijn op een 
thema dat mij na aan het hart ligt. Dank ook aan het Moderamen van de 
Synode van de Protestantse Kerk in Nederland voor de instemming met mijn 
benoeming. 

Verder dank ik de directie van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Marjolijn 
Olde Monninkhof en Karen van Oudenhoven, en de voormalig directeur Kim 
Putters, voor het mogelijk maken van deze leerstoel en het vertrouwen in mij. 
Dank voor de ruimte die ik krijg om de leerstoel te combineren met mijn 
SCP-werk. 

Een speciaal woord van dank aan Joep de Hart, mijn voorganger aan de PThU 
en collega bij het SCP. Jouw initiatief en enthousiasme hebben de basis gelegd 
voor deze leerstoel. Veel dank hiervoor en voor onze fijne samenwerking. Ik 
bewonder wat jij allemaal hebt neergezet aan religie- en zingevingsonderzoek 
en hoop nog veel van je te mogen leren. 

Dank aan de collega’s van de PThU voor de hartelijke ontvangst in jullie midden, 
in het bijzonder binnen de leerstoelgroep Praktische Theologie in Groningen. Ik 
zie ernaar uit de projecten die we nu in de steigers zetten, samen op te pakken. 
Henk de Roest, dank je wel voor de warme, inspirerende setting die je weet te 
creëren. Laatst schreef je me: “nog maar zo kort bij ons en al echt één van ons”. 
Het raakte me. Ik kan me niet méér geïncludeerd weten. Mirella Klomp, vanaf 
het allereerste moment bij de PThU bekommerde jij je om mij. Je vertelde veel 
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over de universiteit en maakte me wegwijs. Zeer bedankt daarvoor. Je hebt 
prachtige ideeën en ik hoop dat we een hele mooie samenwerking tegemoet 
gaan. 

En dank aan de collega’s van het SCP. Wat werken jullie met hart en ziel – dag in 
dag uit! Dank je wel lieve collega’s van het MT, het programma de Diverse 
bevolking van Nederland, het programma Representatie en Vertrouwen en het 
voormalige programma Dynamiek op de Arbeidsmarkt: jullie geven me een 
waar teamgevoel. Ook een bijzonder woord van dank aan de collega’s met wie 
ik de afgelopen jaren langlopende en dynamische projecten deed: de 
Eindevaluatie van de Participatiewet en het onderzoek naar Nederlandse 
Identiteit. Aan alle oud- en huidige SCP-ers: jullie zorgen er elke dag weer voor 
dat ik het gevoel heb met iets nuttigs bezig te zijn, dat ik me verbonden voel en 
nooit uitgeleerd. Ik vind het een voorrecht om met zulke toegewijde en slimme 
collega’s samen te mogen werken. 

Bij de voorbereiding voor deze oratie heb ik veel ondersteuning mogen 
ontvangen. Margot Don, Esther van Beem, Ton van Kattenbroek, Peter van Gaal 
en Erik Bordewijk: dank voor jullie geweldige werk. Tolik Bilik, Alice de Boer, 
Christine Carabain, Joep de Hart, Martin Olsthoorn, Theo Pleizier en Monique 
Turkenburg: dank voor jullie waardevolle reflecties en adviezen.

Een bijzonder woord van dank aan de mensen die aan de wieg hebben gestaan 
van mijn wetenschappelijke loopbaan. Jack Peerlings, ik heb zo veel van je 
geleerd. Lambert van der Laan, dank je wel voor de prettige begeleiding van 
mijn dissertatie. Bert van der Knaap, mijn promotor, dank je wel voor je 
vaderlijke begeleiding en kansen. Ik heb het geluk gehad om ook na mijn 
promotie met je samen te werken bij de WRR. Kees Goudswaard en Koen 
Caminada: veel dank voor alle kansen die ik bij jullie kreeg als postdoc. Cok 
Vrooman, jij nam me aan bij het SCP. Dank je wel voor je vertrouwen. Dank ook 
aan alle oud-collega’s van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de WRR, ECORY 
en de Universiteit Leiden voor de prettige en uitdagende werkomgevingen 
waarin ik altijd heb mogen verkeren. Wijnand Zondag, dank voor je 
vriendschap. Ik zie er zeer naar uit om onze eerdere samenwerking nu te 
vervolgen in voor ons beiden nieuwe rollen. 

Graag wil ik ook een aantal mensen in mijn persoonlijke leven betrekken in dit 
dankwoord. Lindy, dank voor al het moois dat we samen gedeeld en beleefd 
hebben. Ik ben trots op hoe jij een gedurfde loonbaanswitch maakte, gericht op 
zingevend werk. Je bent een voorbeeld voor velen. Sander, Floor, Bert en Sylvia, 

31 // 47

Maroesjka Versantvoort

m.versantvoort
Notitie
ECORYS(de S miste)



Theo, Peter en Marjan: ik kan me geen fijnere zwagers en schoonzussen 
wensen. Dank voor wie jullie zijn. Het doet me verdriet dat we mijn 
schoonouders vandaag moeten missen. Bianca en Maikel: jullie zijn de zus en 
broer waar iedereen op hoopt. Dank voor jullie nooit aflatende warmte en 
thuisgevoel.  

Mam, dank je wel voor alle liefde die ik van jou mag ontvangen, mijn hele leven 
lang. Je hebt me vaak ontzorgd, zeker toen onze kinderen nog klein waren. Wat 
heb je veel van de zorg voor hen op je genomen. Daar kan ik je nooit genoeg 
voor bedanken. Maar meer dan dat: je bent een voorbeeld voor mij van hoe 
bescheidenheid en kracht samengaan. 

Pap, je kijkt vanuit de hemel mee. Wat mis ik je. Dank je wel voor alle 
stimulansen, alle adviezen en alle liefde. Ik heb zoveel van je geleerd, daar put 
ik elke dag nog uit. Werk & Zingeving was een groot thema in jouw leven en 
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Fiënna en Bhavarth, Piet-Hein, Olivier, Frederieke, Elisabeth en Boudewijn: jullie 
zijn mijn trots. Dank voor de vreugde en energie die jullie brengen in ons huis, 
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wat uitdagingen de afgelopen jaren. Jij geeft me het gevoel dat we samen alles 
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kalmte en zachtheid, en bovenal je liefde.

En tot slot: ieder mens heeft een inspiratiebron. Ik dank God voor zoveel moois 
in mijn leven en voor kracht en steun op momenten dat het moeilijk is.
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