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Check-in

De zin van het leven is de zin  
die je er zelf  aan geeft.

Wim T. Schippers

  it boek gaat over zingeving. We richten  

 ons vooral op zingeving in ons werk. Wij 

noemen dat de Z-factor. Wij geloven dat het niet uitmaakt 

welk werk je doet. Waar het om gaat, is hoe jij je werk er-

vaart. 

Of je nu verpleegkundige bent, secretaresse, buschauffeur, 

coach of directeur, het gaat erom dat jij betekenis ontleent 

aan je werk. Dat je het gevoel hebt dat wat je doet ertoe 

doet en dat je werk jou voldoening geeft. Het leven is te 

kort en we werken te veel uren om onszelf dagelijks naar 

ons werk te slepen. 

Wij hebben dit boek geschreven, omdat we zingeving toe-

gankelijk willen maken. Het is een abstract begrip; voor veel 

mensen is zingeving iets zweverigs en daardoor ongrijpbaar. 

De Z-factor is geschreven voor iedereen die meer voldoening 

in werk en daardoor in het leven wil ervaren. En dat ligt 

dichterbij dan je nu misschien denkt. 

“ ”

D
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Met dit boek willen we je helpen te ontdekken hoe 

het staat met jouw Z-factor. We helpen je beter te 

begrijpen hoe je zelf het gevoel creëert dat jij ertoe 

doet en dat wat jij doet ertoe doet.

Je kunt dit boek gebruiken 

als leesboek, werkboek – de 

meeste hoofdstukken slui-

ten af met een aantal sug-

gesties waar je zelf mee 

aan de slag kunt – of als 

naslagwerk om af en toe 

inspiratie uit op te doen. 

Gebruik het vooral voor 

jezelf. Maar als je leiding-

gevende, coach, trainer 

of vriend bent, inspireert 

het je wellicht anderen te  

helpen. 

Nu we verteld hebben voor wie en waarom we dit 

boek geschreven hebben, willen we ons graag aan 

je voorstellen. Wie zijn wij en wat betekent zinge-

ving voor ons? 
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1 Wat is de Z-factor?

Eén enkele weg is er in de wereld die niemand 
kan gaan dan jij.Waarheen hij voert? Vraag het 
niet, ga hem!

Friedrich Nietzsche

“
”

1
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 We horen je denken: we hadden 

al de X-Factor, wat is dan nu weer de Z-factor? En heb 

ik de Y-factor soms gemist? Tja, de Y-factor. 

Misschien behoor jij tot de generatie geboren 

na 1980. Eén van de benamingen voor deze ge-

neratie is ‘generatie Y’. Zo, dan weet je dat ook. 

Dit boek gaat over zingeving, dus bedachten 

wij de term ‘Z-factor’. Want zingeving is een 

nogal abstract begrip. Een containerbegrip. We 

hebben het woord allemaal wel eens gehoord, maar wat 

moet je ermee? Wat moet ik ermee, zul je je wellicht af-

gevraagd hebben. ‘Dat is niet voor mij, dat is meer voor de 

filosofen of de psychologen onder ons.’

Toch ben je, of je het nu wilt of niet, regelmatig bezig met 

het begrip zingeving. Alleen ben je je er vaak niet bewust 

van. Ga maar eens na. Er zijn dagen die je ziet als een ‘goede 

dag’ en er zijn dagen die je als een ‘slechte dag’ bestempelt. 

Het verschil tussen een ‘goede dag’ en een ‘slechte dag’ raakt 

de essentie van zingeving. 

Wij gaan in dit boek vooral in op zingeving in relatie tot 

werk. Want we gaan bijna allemaal elke dag naar ons werk, 

betaald of onbetaald. Dat maakt werk, in ieder geval in tijd 

gemeten, een belangrijk onderdeel van ons leven. Maar is 

het alleen tijd die we ‘geven’ in ruil voor een financiële te-

genprestatie? Of is het meer dan dat? Wat is dan dat ‘meer’? 

Waar wordt dat door bepaald? En als het op dit moment 

niet ‘meer’ is dan een financiële tegenprestatie, wat kan dan 

maken dat het wel meer is dan dat? 
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Werk heeft zo’n impact op je leven dat het belangrijk ge-

noeg is er actief en bewust invloed op uit te oefenen en er 

aandacht aan te besteden, zodat je het gevoel hebt dat je 

werk nuttig is en iets toevoegt aan jouw wereld. Anders 

loop je het risico dat je afstompt, of erger, opbrandt. Zinge-

ving in je werk voelen verandert je perspectief op je werk, 

zelfs op het leven. 

Helaas kun je nergens ‘een onsje zingeving’ kopen. De enige 

die jou zin kan geven, ben jij. Alleen jij kunt bepalen wat je 

wilt. En daarnaar handelen. En dat is ook de essentie van 

ons boek. We reiken je allerlei soorten handvatten aan die 

je kunnen helpen aan de slag te gaan met zingeving ervaren 

in je werk.

Zingeving ervaren in je werk vertaalt zich vaak in 

het gevoel dat jij ertoe doet. Dat wat jij doet, er-

toe doet. Dat het belangrijk is voor jou, je om-

geving, de maatschappij. Dat jij een verschil 

maakt, al is het maar voor jou alleen. Denk 

aan de kunstenaar die ervoor gekozen heeft 

om levend als een kluizenaar zijn kunstwer-

ken te maken. Het interesseert hem weinig 

of mensen zijn kunst mooi vinden. Hij zit ook 

niet te wachten op beroemdheid en sterren-

status. Sterker nog, het is de buitenwereld die 

zijn werken betitelt als kunst. Voor hem is het zijn 

manier om bezig te zijn met de dingen waar hij het 

liefste mee bezig is. Het is wel handig als hij af en toe 

een werk verkoopt, want hij moet tenslotte ook eten. Zinge-

ving voor deze kunstenaar is primair scheppend bezig zijn: 

wat in zijn hoofd (of waar dan ook) zit, omzetten in kleuren 

op doek. Het raakt hem als mensen zijn werk mooi vinden, 

maar daar doet hij het niet voor, het is niet wat hem drijft.
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Het gaat bij zingeving helemaal niet om ingewikkelde en 

grootse dingen, maar juist om ‘die kleine dingen’ die ieder-

een herkent. Zoals een taxichauffeur die zijn zingeving niet 

haalt uit mensen van A naar B rijden, maar uit de mooie 

gesprekken die hij vaak heeft met zijn passagiers. Hij merkt 

dat zijn oprechte aandacht voor zijn passagiers de dag vaak 

een beetje mooier maakt voor ze. En dat geeft weer kleur 

aan zijn dag. 

Jouw Z-factor heeft invloed op je werkresultaat. Wanneer je 

voelt dat je ‘ertoe doet’ en dat ‘wat jij doet, ertoe doet’, kost 

je werk je geen energie meer maar geeft het je energie. Ga 

maar eens na. Aan het einde van een ‘goede dag’ realiseer je 

je dat de tijd voorbij gevlogen is. Je hebt bergen werk 

verzet en je bruist nog van de energie. En aan het 

einde van een ‘slechte dag’? … Precies, dat bedoe-

len we. Je ervaart dus niet alleen (meer) voldoe-

ning in je dagelijkse werk, je werkresultaten 

verbeteren ook. 

In het voorbeeld van de taxichauffeur zag je dat 

hij zijn zingeving haalt uit de mooie gesprekken 

met zijn passagiers – en dat heeft niet alleen in-

vloed op hem, maar ook op zijn passagiers. Ook de 

kunstenaar, die zijn zingeving haalt uit het in afzonde-

ring aan zijn kunst werken, heeft invloed op andere mensen. 

Want zijn werken raken andere mensen. Ze vinden ze mooi 

of niet, maar het doet iets met ze. En zo werkt het ook met 

de Z-factor. Wat jij doet, heeft impact op andere mensen. 
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Maar pas op. Jij hebt niet in de hand welke impact 

het heeft op anderen. Wanneer je jouw Z-factor afhanke-

lijk maakt van de impact die het heeft op andere mensen 

en wat anderen ervan vinden, ben je niet bezig met din-

gen doen die voor jou be-

langrijk zijn. Je probeert 

de impact die je hebt op 

andere mensen te sturen en 

je legt je Z-factor buiten jezelf 

neer. Je geeft hem als het ware 

uit handen. Je maakt jezelf en je 

Z-factor afhankelijk van anderen. 

Dit kan een tijdje goed gaan, maar 

heeft op de lange termijn meestal 

een averechts effect. Op jezelf, want jij 

wordt er niet gelukkig(er) van, maar ook 

op anderen, want zij voelen zich gemani-

puleerd met als consequentie dat ze je niet 

(meer) serieus nemen of zelfs afwijzen. 

Jouw zingeving heeft dus niet alleen conse-

quenties voor jezelf, maar ook voor je omgeving 

en het resultaat van je werk. Zingeving heeft zelfs 

invloed op de prestaties van organisaties, iets waar 

we in hoofdstuk 10 nader op ingaan. 

Wat maakt het belangrijk voor jou om je tijd en energie 

in je werk te steken? Welk gevoel geeft je werk je? Doe je 

in je werk dingen die je plezier en voldoening, ‘zin’, geven? 

Het gevoel dat je hebt in en door je werk, het plezier en de 

voldoening die je werk je geeft, zijn een belangrijke graad-

meter voor de Z-factor. Je kijkt ernaar uit om een nieuwe 

week te beginnen. Je zit goed in je vel. Werk voelt als een 

onderdeel van wie je bent en geeft je het gevoel dat je dicht 

bij jezelf blijft. 
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In iedere baan kun je zingeving ervaren. De essentie is 

wat jou, als mens, blij maakt. Denk bijvoorbeeld aan een 

serveerster in een restaurant, die haar zin haalt uit het er 

iedere dag weer een sport van maken iedereen die cha-

grijnig ‘haar’ restaurant bezoekt met een lach op het ge-

zicht het restaurant te zien verlaten. Dat maakt haar 

blij, ongeacht of ze nou een fooi van die mensen heeft 

ontvangen of niet. Dat gevoel ervaren is een belang-

rijke bron van zingeving voor haar en geeft haar 

een dosis levensgeluk. 

Waar kies jij voor?

Zingeving (de Z-factor voelen en ervaren) is 

het gevolg van de keuze die jij zelf maakt, 

iedere dag weer. En elke dag, zelfs op elk 

moment van de dag, ben je vrij om (an-

dere) keuzes te maken. 

Spring je de meeste dagen van de 

week enthousiast je bed uit, ver-

wachtingsvol de dag tegemoet 

tredend en gretig om aan de 

nieuwe dag te beginnen? 

Of ga je iedere dag naar je 

werk met het gevoel ‘voor-

uit, het moet maar weer’? 

Werken met tegenzin kost je meer energie dan het je ople-

vert. Trek je de deur achter je dicht met het gevoel ‘deze dag 

zit er weer op, lekker naar huis, sportclub of zangkoor?’ Dan 

is het tijd om stil te staan bij de vraag waarom je iedere dag 

de keuze maakt dat werk te doen. Dat begint met stilstaan 

bij jezelf. Waar haal je energie uit? Waar word je blij van? 
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