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Wat zou jij willen veranderen in je team?

In één zin

• Motivatie en/of zingeving

• Samenwerking

• Prestaties

Schrijf op!



Wie is jouw inspiratiefiguur?

• Wie inspireert jou?

• Persoon mag dood/levend, fictief/reëel zijn

• Moet enige algemene bekendheid genieten

Schrijf op!



Wat is zingeving?

Zingeving is een menselijke activiteit waarbij betekenissen
worden toegekend aan fenomenen, die moeten worden
ingepast in een coherent narratief kader, waarmee een mens
zich in het leven oriënteert en daarmee navigeert.

• Coherentie / samenhang

• Betekenis



Zingeving: kaart en oriëntatie



De kaart is een verhaal (narratief)

COHERENTIE



Oriëntatie nodig in de logische cirkel

Signaal

Interpretatie

Actie

Plato:

‘Waarde’ is datgene wat ons doet weten 
wat waar, goed of mooi is.

Waarde heeft betekenis

Waarde = ‘het goede’ → geeft oriëntatie



Zingeving en
wellbeing

Model Scott Kaufman

Behoefte aan:

• Veiligheid (coherentie?)

• Groei (betekenis?)

Mast = narratief



Module

Team excellence & 
social fitness?



Team excellence & 
social fitness?



Team excellence & 
social fitness?



Trainingen over zingeving
(Onsite & online)

ZIN IN JE WERK

Veiligheid

• Autonomie

• Authenticiteit

Groei

• Professioneel

• Existentiëel

ZINGEVING IN TEAMS

Veiligheid

• Narratieve verbinding

Groei

• Missie, visie

• Sleutelwaarden

• Gouden regels

• Symbolen, helden, rituelen

• Fysieke omgeving



Interview met je inspiratiefiguur?

“Goedemiddag, fijn en aangenaam u hier te ontmoeten.”

1. U bent..?

2. Zou u iets kunnen vertellen over uw leven en werken? 

3. Waar staat u voor in het leven en werk dat u verricht? Wat vindt u belangrijk? 

4. Welke waarden vertegenwoordigt u als we kijken naar uw antwoorden op vraag 3?

5. Naar verluidt inspireert u veel mensen. Zit u ook weleens ‘stuk’ in uw leven en 
werken, en hoe gaat u daarmee om?

6. Als u nu kijkt naar de frustratie van degene die u hier heeft uitgenodigd en de 
uitwerking van die frustratie, zou u dan een tip, advies, uitspraak vanuit u leven en 
werkvisie kunnen geven of wellicht een hart onder de riem willen steken naar 
aanleiding daarvan?

Hartelijk dank voor uw komst!



Ik help je graag verder !

Rik Hospers

06 123 227 06

rik@darwinonthejob.nl
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