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Bewuste 
zingeving 

voorwoord

Wat is de zin van het oppakken van mijn digitale pen en het 
schrijven van deze woorden? Dat je dit leest, geeft aan dat je de 

moeite en tijd neemt OM dit te lezen. Maar waarom eigenlijk?

Zingeving, een woord dat veelvuldig valt en daarmee -  
zo blijkt - een thema is dat steeds meer mensen bezighoudt.  
Zelf ben ik terughoudend als iets een modewoord lijkt of dreigt 
te worden, uit angst dat een platgetreden woord zijn waarde 
verliest. Júíst bij ‘zingeving’ zou ik dat betreuren. 

Voor mij is zingeving de ‘zin’ die iemand ervaart in het leven. 
Dat waar we naar zoeken in werk en het leven. Dat wat ons 
beweegt. Wat is jouw ‘Ikigai’? Iki-wat? Een reden om voor op 
te staan, de zin in je dag. In mijn coachpraktijk en bij de teams 
die ik begeleid staat de vraag naar wat iemand beweegt altijd 
centraal. Echter het letterlijke woord ‘zingeving’ is de afgelopen 
16 jaar nauwelijks gevallen en tóch is het een fundament 
onder elk van mijn trajecten. Zingeving is dus de zoektocht 
naar betekenis, de wens om iets toe te voegen, om bij te 
dragen aan iets wat ertoe doet.

Het stemt mij goed om te zien dat het volstrekt gewoon is 
geworden om na te denken over de zin van het leven en de 
waarde van werk. Daar waar de generatie van mijn ouders 
hun taken deed in ruil voor een salarisstrook is dat voor velen 
nu echt niet meer genoeg. Het tovert bij mij een grote lach 
op mijn gezicht wanneer ik spreek met mensen die oprecht 
werken om iets bij te dragen. Individuen die werken om zich 
te ontwikkelen en gloedvol vertellen over de betekenis en 
zinvolheid van hun werk. 

En niet alleen het individu, maar ook binnen team en 
organisaties is men steeds meer bezig om naast economische 

ook maatschappelijke waarde aan het bedrijf te geven. Ik 
wens het organisaties, teams en mensen toe dat zingeving 
zo vanzelfsprekend voor hen is, dat ze er meestal niet bewust 
van zijn en dat dat wat ze doen klopt met hun fundamentele 
opvattingen over het leven. 

Zingeving is iets groots, iets allesomvattends, dat zich lastig 
vangen laat in een definitie. En ik pakte mijn digitale pen op 
om dit te beschrijven: laten we er samen voor waken dat de 
verhipping van het woord niet leidt tot een uitholling, maar juist 
tot een bewuste en waardevolle invulling van het woord. 

Het is prachtig om als voorzitter van de NOBCO een bijdrage 
te mogen leven aan de ontwikkeling en de zichtbaarheid van 
professionele coaching. Dat geeft mij zin, dat is voor  
mij zingevend!

Daarom ben ik ook trots op onze eerste uitgave van het 
e-magazine van de NOBCO. Met deze metamorfose willen we 
de NOBCO zichtbaarder zijn en op een nieuwe, frisse manier 
lezers informeren, inspireren en activeren. Het e-magazine is 
nog in ontwikkeling, maar we zijn al heel benieuwd naar jouw 
mening. Als je nog tips of suggesties hebt, laat het ons dan 
vooral weten.
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Veel leesplezier!

Charlotte van den Wall Bake, voorzitter NOBCO

‘Voor mij is zingeving de ‘zin’ die 
iemand ervaart in het leven’ 



Samen met Ilse Vooren (humanisticus en existentieel coach) schreef Merlijn Koch 
(humanisticus, trainer en existentieel coach) het boek ‘Zin kun je maken’. Een boek 
waarin zingeving als een vermogen wordt beschouwd  waarbinnen je vaardigheden 
en competenties kunt ontwikkelen. De NOBCO sprak met Merlijn over zijn boek. 

Tekst: Lisa Petersen 

Wat was voor jou de aanleiding  
om dit boek te schrijven?

“Het viel me op dat veel mensen met levensvragen 
rondlopen en dat zij met deze vragen coaches en 
trainers opzoeken. Ik wilde de kennis, die ik heb 
meegekregen vanuit mijn studie Humanistiek, delen 
met een breder publiek. Ilse kwam ik tegen tijdens een 
alumnibijeenkomst en tijdens een lunch daarna hadden 
we het over onze dromen. Het schrijven van een boek 
over zingeving bleek een droom voor ons beiden te 
zijn. We hebben daar ter plekke de inhoudsopgave 
geschreven. In de maanden die volgden, schreven we 
het plan en zijn we niet meer gestopt tot het boek  
af was.”

Welke boodschap willen jullie 
graag meegeven? 

“De onderliggende boodschap is dat we denken dat 
het er meer aandacht voor zingeving een toevoeging 
kan zijn in begeleiding. Je ziet bijvoorbeeld dat cliënten 
in de zorg aangeven dat ze behoefte hebben aan derge-
lijke gesprekken, maar dat het toch nog niet altijd de 
aandacht krijgt die het verdient. Je ziet hetzelfde bij 
sectoren zoals de politie, maar ook in de meer commer-
ciële omgevingen dat de betekenis van werk steeds 
belangrijker wordt.”

>   Video bekijken

‘ De druk op zingeving 
wordt steeds groter’
Coach Merlijn Koch

https://www.linkedin.com/in/merlijnkoch/


Wat houdt ‘zingeving’  
volgens jou precies in? 

“Zingeving is een complex begrip. Ik zie zingeving als 
een zeer dringende (psychologische) behoefte, waar je 
niet direct aan doodgaat als je het niet ervaart. Het is de 
behoefte om te weten wat je te doen staat, waar je naar 
op weg bent, wat goed is of belangrijk/van waarde. 
Om zelf iets van betekenis te kunnen doen. Bijvoorbeeld 
om een ander te helpen of om iets te creëren. Het 
hangt samen met levenslust, motivatie en het 
gevoel dat je ‘echt’ leeft, ook ten tijde van tegenslag. 
Zonder zingeving kan het leven schraal, leeg en zelfs 
ondraaglijk worden. 

Zingeving kan je zien als menselijke basisbehoefte, een 
proces en een ervaring. In het boek voegen we daaraan 
toe dat zingeving ook te zien is als een vermogen. 
Dat vermogen hebben we nodig om zelf tot betekenis 
te komen, omdat we steeds minder de antwoorden 
zoeken in traditie, religie en andere kaders.”

Hoe geven mensen in deze tijd ‘zin’ 
aan hun leven? 

“In deze tijd zijn steeds minder vaste kaders over hoe 
het leven in elkaar zit en wat er van je verwacht wordt. 
Daardoor is de druk groter om zelf tot betekenis te 
komen. Dat is een continu proces waarin je telkens de 
vraag hebt te stellen: is dit wat ik wil? 

Waar de plicht tot 50 jaar geleden centraal stond, staan 
nu persoonlijke waarden, willen en verantwoordelijkheid 
centraal. Onderzoek laat zien dat in de ontwikkeling 
van normen en waarden mensen zich in het verleden 
veel meer hielden aan externe normen en etiquette 
(vanuit grote verhalen, bijvoorbeeld religie), terwijl 
mensen tegenwoordig normen van binnenuit aan 
zichzelf opleggen. Daarmee ontstaat er een zoektocht 
naar de waarden en normen van waaruit je te leven 
hebt. Daarin moet je uitgaan van je persoonlijke verhaal 
en je tegelijkertijd kunnen verbinden met de verhalen 
van anderen om je heen. Hierin komt ook zingeving als 
vermogen naar voren.”

Hoeveel waarde hechten we aan 
zingevingsvragen?

“Meer dan ooit, denk ik. In de tijd van klassieke Griekse 
filosoof Socrates waren er maar weinig mensen 

‘Het hogere is niet altijd meer 
te vinden in de pilaren van de 

kerk, maar ook gewoon in  
een potje duurzame  

Fairtrade-pindakaas’
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De titel van jullie boek is ‘Zin kun 
je maken’. Wat is onze eigen rol in 
onze zingevingszoektocht? 

“De titel ‘Zin kun je maken’ is een verwijzing naar 
zingeving als vermogen en als proces dat je kunt 
begeleiden. Tegelijkertijd is de zin van het bestaan 
niet te vatten en is de ervaring van zingeving niet af 
te dwingen. Het is net zozeer actief te maken en te 
creëren als dat het je overkomt of iets waaraan je je 
kunt overgeven. Het is belangrijk te erkennen dat het 
ook een zoektocht kan zijn, waarin je periodes kunt 
hebben dat de zin nergens te vinden lijkt. Onze eigen 
rol is misschien vooral het erkennen van de zoektocht 
en deze aangaan.

In de meeste gesprekken die ik als coach voer, geven 
mensen aan dat ze al een tijd voelden dat het niet 
goed zat. Dat hun hart er niet in zat. Dit herken ik ook 
in mijn eigen leven. Er komt een moment dat je wordt 
ingehaald door wat je geprobeerd hebt te negeren. 
Je kunt het leven misschien wel oefenen en meer 
ontvankelijk worden voor betekenis. Dat is voor mij de 
definitie van levenservaring. Het leven gaat vanzelf 
door, maar het gaat juist om de ervaring aangaan.”

Welke kaders geven jullie hiervoor 
mee in jullie boek? 

“We geven vier perspectieven op zingeving mee: 
behoefte, proces, ervaring en vermogen. We laten zien 
hoe je een wereldbeeld opbouwt vanuit het proces van 
zingeving en geven voorbeelden van levensthema’s 
die veel mensen tegenkomen. We laten zien hoe je de 
processen kunt begeleiden vanuit contact en presentie. 
Daarnaast laten we zien dat je vrijwel in alle 
gesprekken, juist ook alledaagse gesprekken, 
elementen van het wereldbeeld, behoeften aan zin en 
levensvragen kunt horen. Als je daar meer zicht op 
hebt, kun je sneller en vaak op meer luchtige wijze het 
gesprek voeren op het niveau van betekenis.”

Hoe kunnen coaches mensen on-
dersteunen in hun zoektocht naar 
zingeving? 

“De druk op zingeving wordt steeds groter. De vraag 
‘wat wil je’ is geëxplodeerd. Deze vraag dwingt ons 
tot herwaardering van alle levensgebieden en rollen 
die we aannemen in het leven: wie willen we zijn als 

die welvarend genoeg waren om vrij over het leven 
na te kunnen denken. Hij heeft overigens ook nog 
eens de gifbeker gekregen, omdat zijn vragen te 
opruiend zouden zijn geweest. We hebben nu een 
welvaartsniveau waar koningen in de Middeleeuwen 
niet eens over durfden te dromen en een ongekende 
vrijheid om nieuwe ideeën, denkbeelden te overwegen 
en daar actie aan te geven. Dat is misschien wel uniek 
in de hele menselijke geschiedenis. 

De vraag is of we de zingevingsvragen, die mensen 
stellen, ook als zodanig herkennen. En of we ze ook 
altijd uitspreken. Zingeving is doordrongen in alle 
keuzes van ons leven. Het is vervlochten in bijvoorbeeld 
tijdschriften, reclames, boeken en festivals. Toch 
benoemen we het niet altijd zo; we zeggen niet altijd: 
“Ik heb een zingevingsvraag”. Je zou zelfs kunnen 
zeggen dat zingeving vroeger meer een apart domein 
was waarvoor je bijvoorbeeld naar de kerk ging, 
maar dat die vragen zijn nu veel meer geïntegreerd 
in ons dagelijks leven. Daardoor zijn ze tegelijkertijd 
ook minder grijpbaar. Het hogere is niet altijd meer te 
vinden in de pilaren van de kerk, maar ook gewoon in 
een potje duurzame Fairtrade-pindakaas.”



partner, vriend, werknemer, ondernemer, reiziger en 
consument? Deze vragen vind ik eigenlijk heel mooi, 
omdat het dwingt tot keuzes met betrekking tot de 
zin van je leven. De een zal dat meer op gevoel doen, 
terwijl de ander daar meer op wil reflecteren. Hierbij 
moet je je eigen positie bepalen: vanuit welke waarden 
vertrek je en wat is waar voor jou? Dit laat veel meer 
ruimte over voor het verkennen van de betekenis van 
het leven, zonder dat er een absolute waarheid hoeft te 
ontstaan. Tegelijkertijd vraagt het meer van de persoon 
om zelf een weg te vinden in een wirwar van waarden 
en mogelijke betekenissen. Hierbij is een vermogen tot 
zingeving van groot belang. Dat maakt dat ik deze tijd 
als een groot sociaal experiment zie, waarin we nieuwe 
manieren van leven uitproberen. 

Coaches kunnen een rol spelen bij zowel de 
verontrusting, knagende vragen en spanning die daarbij 
komt kijken als bij het zoeken naar betekenis. Wat blijft 
zijn natuurlijk de momenten in het leven waar zingeving 
altijd een rol speelt, zoals bij scheiding, verlies van 
dierbaren en gezondheid. Op werkgebied zie je ook dat 
zingeving een steeds belangrijkere rol speelt. Mensen 
verwachten en zoeken meer betekenis in het leven, 
nemen meer van zichzelf mee in het werk. Ondertussen 
wordt het werk socialer en complexer. Dat betekent 
ook dat het meer kan botsen met je persoonlijke 
verwachtingen, waarden die je meebrengt in je werk. 
In België is een prachtig onderzoek gedaan naar het 
fenomeen ‘morele stress’. Dat is misschien wel de 
meest ingrijpende vorm van stress en wordt in ieder 
geval in verband gebracht met burn-outklachten. 

Morele stress speelt wanneer je niet kunt doen wat je 
juist vindt of waar je je verantwoordelijk voor voelt, en 
wanneer je geconfronteerd wordt met onrecht. Daar 
wordt heel weinig over gesproken in het debat over 
burn-out. Ook daar kunnen coaches een rol spelen om 
niet alleen te richten op passie, maar ook te erkennen 
waar de zingeving kan knellen. Mensen vinden namelijk 
al snel dat ze daarover ‘niet zo moeilijk moeten doen’.”

Welk advies zou je nog  
willen meegeven?

“Help ons zingeving meer begrijpelijk en hanteerbaar te 
maken. In een onderzoek dat in de jaren tachtig werd 
uitgevoerd kwam de verrassende uitkomst dat mensen 
makkelijker over hun seksuele problemen praten dan 
over de vraag wat de zin van hun leven is. In een meer 

recent onderzoek in 2012 (De lage landen en het 
hogere) kwam eenzelfde verlegenheid naar voren. 

Het is goed dat we het steeds meer hebben over 
zingeving in organisaties (ook onder noemers als 
vitaliteit, duurzaamheid en werkplezier), maar een écht 
gesprek hebben over hoe zingeving dan bij jezelf zit en 
werkt, daar gaan mensen niet zomaar aan. We hebben 
bij een grote opdrachtgever gezeten waar letterlijk werd 
gezegd dat het onderwerp taboe is, maar dat ze het wel 
belangrijk vonden. Hier is nog werk aan de winkel. 

Je ziet in steeds meer bestuurs- en beleidsdocumenten 
aandacht voor zingeving en uit enquêtes blijkt dat 
mensen/werknemers ook zingeving op werk zoeken. 
Het knelpunt zit hem in hoe je dit samenbrengt op de 
werkvloer. Hoe breng je zingeving in de praktijk van 
alledag? In die vertaalslag hebben coaches een hele 
relevante rol.” 

   
   Alle bij de NOBCO aangesloten coaches  

hebben gratis toegang tot de digitale versie  
van ‘Zin kun je maken’ via Coachlink.

‘ Zonder zingeving kan het  
leven schraal, leeg en zelfs  
ondraaglijk worden’
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>   Boek bestellen

https://www.coachlink.nl/kennisbank/artikel/1116022/inleiding_op_zin_kun_je_maken/
https://www.zinkunjemaken.nl/boek-zin-kun-je-maken/


In maart bezocht Jan Bommerez Nederland. 
De NOBCO wist hem te strikken voor een 
masterclass op donderdag 21 maart.  
Die dag verzorgde hij de masterclass 
‘Moeiteloos leren leven’. Het was een 
succesvolle middag waarin deelnemers  
op een dieper niveau kennis konden  
maken met ‘transformatie’. 

Houd onze social media-kanalen goed in 
de gaten, want binnenkort verschijnt er een 
interview met Jan Bommerez. 

Deze masterclass gemist? Bekijk hier het 
aanbod van alle NOBCO-bijeenkomsten.

Masterclass  
‘Moeiteloos leren leven’

Dankzij een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
kunnen werkende 45+’ers gebruik maken van gratis Ontwikkeladvies. Het plan is opgezet 
om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren.

Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld. Dit is aan te 
vragen door de begeleidende loopbaanadviseur. NOBCO-coaches kunnen ook meedoen 
met de regeling, als zij voldoen aan een aantal eisen.

Gratis Ontwikkeladvies  
voor werkende 45+’ers

Lees meer  

NOBCO-nieuws 
Op deze pagina’s kun je lezen wanneer en met welke activiteiten en 

berichten de NOBCO de afgelopen maanden in het nieuws is geweest.

https://www.nobco.nl/bijeenkomsten
https://www.nobco.nl/nieuws/gratis-ontwikkeladvies-voor-werkende-45-ers


Yvonne Burger 
winnaar NOBCO 
Quality Award 2018
Prof. dr. Yvonne Burger (coach, organisatieadviseur en hoogleraar aan de VU) heeft 
begin januari de NOBCO Quality Award 2018 in ontvangst genomen. De NOBCO 
wil met deze prijs personen of organisaties eren die op een buitengewone manier 
hebben bijgedragen aan de professionalisering van het coachvak.  Yvonne Burger is 
al vele jaren zo’n actieve ambassadeur van het coachvak. V.l.n.r.: Charlotte van den 
Wall Bake (voorzitter NOBCO), Yvonne Burger (winnaar NOBCO Quality Award 
2018), Margreet Steenbrink ( jurylid NQA). 

Bekijk het hier
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https://www.nobco.nl/nieuws/yvonne-burger-winnaar-nobco-quality-award-2018


CoachesNetwerk ABN AMRO 
aangesloten bij de NOBCO 

‘ Bij ABN AMRO staat coaching 
al tien jaar hoog op de agenda’

ABN AMRO is begin dit jaar 
een partnerschap aangegaan 
met de Nederlandse Orde van 
Beroepscoaches (NOBCO), omdat 
zij de kwaliteit van haar interne 
coachpool, het CoachesNetwerk, 
naar een hoger plan wil tillen. 

Het CoachesNetwerk van ABN AMRO bestaat 
uit professioneel opgeleide coaches die, naast 
hun werk, vrijwillig medewerkers coachen. 
De ruim honderd interne coaches komen 
uit alle geledingen van de bank. Dankzij de 
samenwerking met de NOBCO krijgen de 
coaches toegang tot de NOBCO Coaching 
Monitor. Hierdoor krijgen zij beter in beeld hoe 
effectief hun coachtrajecten zijn. Daarnaast 
krijgen de coaches ook toegang tot landelijke 
kennissessies van de NOBCO.

Hoogstaande coaching

De coördinator van het ABN AMRO 
CoachesNetwerk, Stijn de Vries, is blij met de 
samenwerking. “Bij ABN AMRO staat coaching 
al tien jaar hoog op de agenda. Daarom hebben 

we ook een goed draaiend coachesnetwerk. 
Het partnerschap met de NOBCO geeft 
een impuls aan verdere professionalisering 
van onze coaches en daarmee ook aan 
hoogstaande coaching binnen de bank.”

Ontwikkeling

Volgens Charlotte van den Wall Bake, 
voorzitter van de beroepsorganisatie voor 
coaches, hecht de NOBCO veel waarde  
aan de ontwikkeling van het coachingsvak.  
“Steeds meer organisaties zien de meerwaarde 
in van coaching. Naast het inschakelen van 
externe professionele coaching maken ze 
ook intern coaching beschikbaar maken voor 
alle medewerkers. Door deze samenwerking 
ondersteunt de NOBCO de interne coaches 
in hun professionaliseringslag in het 
coachingswerkveld. We zijn er trots op dat  
het interne CoachesNetwerk van ABN AMRO 
het partnerschap met de NOBCO 
is aangegaan.”



Ook aansluiten bij de NOBCO?

In toenemende mate zetten organisaties coaching in om medewerkers te 
ondersteunen in hun ontwikkeling en om veranderingen te faciliteren. Naast de 
inzet van externe coaches ontstaan er steeds meer interne coachpools. 

Vanaf 1 september 2018 is het mogelijk om interne coachpools van organisaties 
aan te laten sluiten bij de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO). 
Organisaties geven deze manier een impuls aan de kwaliteitsontwikkeling en 
professionalisering van hun eigen coachpool. 

Wil je meer weten over aansluiting bij de NOBCO?

Bel of mail ons!
info@nobco.nl of 033 – 247 3428
Of ga naar onze website

‘ Als de NOBCO faciliteren we interne 
coachpools in hun professionalisering. 
Interne coachpools hebben een belangrijke 
rol bij het creëren van een coachingcultuur in 
organisaties en dragen op een positieve manier 
bij aan de employee experience.’
Miriam Oude Wolbers,  
bestuurslid NOBCO
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NOBCO-voorzitter Charlotte van den Wall 
Bake mocht de afgelopen weken drie 
keer een bijdrage leveren aan een radio- 
uitzending. Leuk om te zien dat de pers 
ons steeds vaker weet te vinden als de 
organisatie voor professionele coaching  
in Nederland.

NOBCO in de media 

>   Luister het hier

>   Luister het hier

>   Luister het hier

15 februari 2019
Charlotte van den Wall Bake ging in de uitzending van het 
BNR-programma ‘Ask me Anything’ bij Jörgen Raymann 
in gesprek over het vinden en behouden van talent binnen 
organisaties.

22 januari 2019
Charlotte van den Wall Bake vertelde in een NBR Update 
waarom het belangrijk is dat er een kwaliteitsstandaard 
coaching, zeker nu er zo’n overvloed aan coachingsaanbod is. 

18 maart 2019
Charlotte van den Wall Bake reageerde in het 
radioprogramma ‘De Nieuwe Morgen’ van Groot Radio 
Nieuws op de stelling ‘Het maakt mij niet uit of een coach 
een passende opleiding heeft’. Tijdens de uitzending legt ze 
uit wat iemand een goede coach maakt. Het gesprek is terug 
te luisteren vanaf 1:36:39. 

https://www.bnr.nl/player/archief/201902151132301860
https://www.nobco.nl/nieuws/nobco-voorzitter-bij-new-business-radio
https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=c2a6aa686100e279&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/wp-content/uploads/2019/02/programmabanner_denieuwemorgen.jpg


In Libelle 3/2019 is een mooi artikel verschenen: ‘Zin in een nieuwe baan? 
Een coach kan helpen het roer om te gooien’. In dit artikel geven zeven heel 
verschillende coaches hun top-advies. Van vrouwencoach tot danscoach en van 
wandelcoach tot beroepscoach. En deze laatste wordt vertegenwoordigd door 
ons eigen NOBCO-bestuurslid Miriam Oude Wolbers!

Naast de top-adviezen geeft Libelle ook nog tips en info over het coachings-
traject en waar je goed opgeleide coaches kunt vinden. Ook hier wordt verwezen 
naar de NOBCO.

Bekijk het hier

NOBCO in de Libelle

Zin in een   nieuwe baan?
EEN COACH KAN HELPEN HET ROER OM TE GOOIEN
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https://www.nobco.nl/nieuws/nobco-in-libelle


Jacky van  
de Goor
Organisatiecoach

We leven in een samenleving waarin het vooral draait om presteren, geld en korte 
geluksmomenten. Volgens organisatiecoach Jacky van de Goor komen we daardoor 

minder toe aan zingevingsvragen. “Alles moet tegenwoordig snel. Echt de tijd nemen 
om de trage en diepere vragen van het leven te beantwoorden, doen we vaak niet.”

Tekst: Lisa Petersen 

Zingeving is veel duurzamer dan geluk

https://www.linkedin.com/in/jacky-van-de-goor-5b6a2a6/


Als je maar één herinnering mag meenemen naar het 
hiernamaals, welke zou je dan kiezen? Dat is de vraag 
die organisatiecoach en promovenda Jacky van de Goor 
mensen stelt in haar onderzoek ‘Life in One Question’. 
De vraag kwam ze tegen in de film ‘After Life’ van de 
Japanse regisseur Hirukazu Kore-eda. “Ik zag die film 
en dacht: die vraag is heel waardevol. Er zit heel veel 
wijsheid in de herinneringen die mensen kiezen.”  Ze 
verzamelde herinneringen van honderden mensen en 
onderzoekt wat deze momenten laten zien over de 
manier waarop we zin vinden en geven.

Voorlezen
Hoewel Jacky nog bezig is met haar onderzoek, werd 
haar één ding in ieder geval al duidelijk: “De momenten 
die mensen kiezen, zijn niet altijd hoogtepunten of 
grote piekmomenten. Er zitten ook schrijnende verhalen 
tussen over ziekte en overlijden, en ook over de kleine, 
alledaagse dingen. Bijvoorbeeld het voorlezen van 
kinderen of het ontbijt op zondagochtend.”

Volgens Jacky is het de kunst om de diepere betekenis 
van het alledaagse te blijven zien. “Ik houd bijvoorbeeld 
helemaal niet van koken. Ik kan denken: dat is een 
vervelend klusje, maar ik kan ook denken: ik creëer 
hierdoor een mooi moment met mijn gezin of ik ben 
bezig met het gezond grootbrengen van mijn kinderen. 
Er zit heel veel zin(geving) in gewone dingen.” 

Volgens de organisatiecoach leven we in een wereld 
waarin alles steeds sneller en gekker moet. “Voor 
ons idee kunnen we geluk alleen nog vinden op een 
bergtop in Verweggistan, terwijl het hier ook te vinden 
is. Waarom kiezen mensen voor een moment als het 
voorlezen van de kinderen? De kinderen stop je toch 
elke dag in bed en dat verhaaltje is toch ook niet zo 
spannend meer? Mensen geven echter aan dat ze zich 
juist op die momenten verbonden voelen.” 

Verbinding 
Zingeving gaat over die verbinding. “Verbinding met 
jezelf, maar ook met anderen en vooral wat jezelf 
overstijgt. Bijvoorbeeld met de natuur, de kosmos, de 
wereld, of God.” Toch zijn we in deze tijd zo gefocust 
op autonomie dat we de verbinding snel verliezen. 
Jacky licht toe: “We komen voort uit gemeenschappen 
waarin verbinding centraal stond. Was jouw vader 
vroeger schipper, dan werd jij dat ook. Je pad was 
meer uitgestippeld. Nu stimuleren we kinderen om 
meer autonoom te zijn. Daardoor krijg je wel een soort 
zingevingscrisis.” 

Depressies 
Waar het nu veel om draait, is targets halen, output en 
presteren. Jacky: “Ik ken geen enkele organisatie waar 
mensen niet last hebben van werkdruk en werkstress. 
Mijn eigen dochter is net gaan studeren en daar is nu 
al zoveel druk: je moet je eerste studiejaar direct halen 
(anders moet je weg) en je moet al aan cv-building 
beginnen. Ik krijg het daar Spaans benauwd van.” 
Volgens Jacky neemt in deze generatie ook het aantal 
burn-outs, depressies en zelfmoorden toe. “We zijn iets 
aan het creëren wat heel ongezond is. We verliezen de 
menselijke maat.” 

Hoe kunnen we dit doorbreken? Jacky: “Door het 
bijzondere te blijven zien, ook in het gewone, en door 
het gesprek te blijven voeren over het waartoe en het 
waarom. Op het werk zijn juist de gesprekken bij de 
printer of de koffieautomaat de momenten waar je 
nieuwe inzichten opdoet. Je moet de tijd hebben om 
een beetje te lummelen, om verwonderd te raken of om 
iets nieuws te zien.” 

Betekenis
Zingeving gaat volgens Jacky om een universele 
basisbehoefte: het ervaren van betekenis in je 
leven. Om het gevoel te krijgen dat je van betekenis 
bent, hoef je geen hoogopgeleide arts in een 
oorlogsgebied te zijn. “Ik sprak laatst een iemand die 
de schoonmaakwerkzaamheden van een zwembad 
uitvoert. Je kunt denken: dat is niet zo spannend, 
maar deze werknemer zei: wat wij doen, is ontzettend 
belangrijk, want wij creëren een fijne, prettige omgeving 
waar mensen in kunnen ontspannen. En als je dát 
kunt zien, krijgt ieder klusje - hoe onbenullig het ook 
lijkt – betekenis. Ik denk dat we daar te weinig tijd voor 
nemen. We zijn meer bezig met krijgen dan met geven. 
Dit gaat over geven.” 
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‘ Je moet de tijd hebben om 
verwonderd te raken’



Zingevingsvraag
Daar ligt ook een uitdaging voor coaches om mensen 
daarvan bewust te maken. “Als coach helpt het om de 
zingevingsvraag te herkennen achter de hulpvraag. Als 
iemand langskomt met de vraag dat hij niet assertief 
op zijn werk is, kan je met die assertiviteit aan de 
slag gaan, maar vaak liggen er nog andere vragen 
onder. Vragen die gerelateerd zijn aan zingeving. Wat 
maakt het de moeite waard om assertief voor te zijn? 
Dan kom je ook uit bij de kern van de persoon. Een 
coachingsgesprek kan dan ineens een andere insteek 
krijgen.”  

Ook in haar eigen leven is Jacky op zoek gegaan 
naar antwoorden op haar zingevingsvragen. “Ik heb 
momenten gehad van zinloosheid en onbegrip. Ik 
snapte het niet. Nu kan ik dingen meer plaatsen en 
snap ik waarom ik bepaalde dingen doe. Dat geeft mij 
heel veel houvast en rust, omdat het een soort koers of 
kompas is. Wat er ook gebeurt in de wereld, ik heb dat 
kompas.” 

Kopje koffie
Dat is volgens Jacky het verschil tussen geluk en 
zingeving. “Ik kan van een heerlijk kopje koffie genieten, 
maar als de koffie op is, is het geluksmoment ook 
voorbij. Geluk alleen is oppervlakkig. Het gaat om 
onze behoeftes bevredigen, succes hebben en om het 
hier en nu. Op het moment dat je zinvol bezig bent of 
zin ervaart, hoeft dat niet altijd iets positiefs te zijn. 
Wat goed is, is niet altijd leuk. Toch is zingeving veel 
duurzamer dan geluk.” 

Meer informatie over Jacky  
van de Goor is te vinden op:  

Meer informatie over het 
onderzoek van Jacky van de 
Goor aan het StoryLab van de 
UTwente is te vinden op: 

Meer weten over  
‘Life in one question’? 

>   Bekijk het hier

>   Bekijk hier haar TED-talk 

>   Bekijk het hier

‘ Als coach helpt het om de 
zingevingsvraag achter de 
hulpvraag te herkennen’ 

Tijdens het NOBCO-symposium Coaching & Onderzoek 2018 ‘Zin in evidence based coaching’ op 29 november 2018 was  
Jacky van de Goor keynote-spreker. Zij nam de aanwezigen mee in haar zoektocht naar zin en hoe je in contact blijft met je eigen 
bronnen van zingeving.

http://www.legende-advies.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=FLGP2oMkE0Y&t=670s
https://www.youtube.com/watch?v=FLGP2oMkE0Y&t=670s
https://www.youtube.com/watch?v=FLGP2oMkE0Y&t=670s
https://www.youtube.com/watch?v=FLGP2oMkE0Y&t=670s
http://lifeinonequestion.org/het-project/


Dinsdag 16 april 2019 - Landelijke bijeenkomst 
Nieuwsgierigheid & 
 experimenteren –  
Kevin zoekt een coach 

Ooit was Kevin ambtenaar, stopte hij met 
e-mail, en gaf hij 50 presentaties in 15 weken. 
Nu is hij Chief Exploration Officer (CEO) van 
het zelfverzonnen ‘De Wereld Rond in 80 
Experimenten’. Hij helpt bedrijven rond de hele 
wereld nieuwe ideeën te lanceren. Meestal in  
ruil voor eten en onderdak.

Ben jij er ook bij in Utrecht?

Jaarlijks organiseert de NOBCO – naast de landelijke kennisbijeenkomsten – een zestigtal events voor 
aangesloten NOBCO-coaches. Wij weten dat coaches, omdat het hun passie is, eigenlijk altijd zelf op zoek 
zijn naar meer achtergrond, nieuwe kennis en ook leren van ervaringen. We bieden daarom per kwartaal 
workshops op meerdere plekken in het land aan, zo is er altijd wel eentje bij jou ‘in de buurt’ waar je je 
kosteloos voor kan aanmelden en om kennis en ervaring te delen bieden we ook altijd de mogelijkheid om 
een introducee (niet aangesloten coach) aan te melden tegen een klein bedrag. Ik vind dat een goed/tof facet 
van wat wij als de NOBCO onze coaches bieden. Want als wij nieuwe kennis vergaren en groei faciliteren 
dan kunnen we met elkaar ook duurzaam blijven ontwikkelen. Door, bijvoorbeeld, verdieping in een geliefd 
onderwerp en vervolgens nog eens door het delen van de op dat vlak aanwezige wijsheid en expertise kan 
een gevoel van zingeving worden ervaren.

En dat delen niet alleen de coaches die deelnemen, maar ook zeker de sprekers die het programma van 
de NOBCO vormgeven. Of dat nu landelijk, regionaal, vaksectie-only of NOBCO-breed is, hebben een 
aantal gemeenschappelijke eigenschappen. Zij zijn vaak al jaren actief in de coachbranche of aanverwante 
professievelden, zijn geraakt – geroerd door het onderwerp wat hen zo vervult, en delen vanuit die 
gedrevenheid met verve én graag hun kennis en kunde aan de NOBCO-coaches.

Wil je zelf ook meer gaan kijken naar hoe zingeving voor jou en je coachees werkt of kan werken? En ervaren 
hoe het is om kennis op te doen en over je vak te delen? Meld je aan voor de NOBCO-bijeenkomsten! Hierbij 
delen we de ‘zingevende’ sprekers en bijeenkomsten die er voor de komende tijd op het programma staan:

Je vindt alle bijeenkomsten op de NOBCO-website. Lees meer informatie of Meld je direct aan!

Agenda
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Donderdag 16 mei  – 5 regionale bijeenkomsten
Regionale NOBCO- 
bijeenkomsten in mei  

Was je niet in de gelegenheid om de NOBCO-
bijeenkomsten in maart of april bij te wonen? 
Dan krijg je op donderdag 16 mei een nieuwe 
kans. Die avond vinden er verschillende regionale 
bijeenkomsten plaats; maar liefst 5 coaches delen iets 
over hun expertise. Zo zoomt onder andere Richard 
Buijtenhek in op het onderwerp ‘belemmerende 
overtuigingen’. Tijdens deze bijeenkomst leer je wat 
een belemmerende overtuiging is en wat hiervan de 
impact is. Eén van de andere bijeenkomsten wordt 
gegeven door Alex Engel. Hij legt uit wat ‘blended 
coachen’ inhoudt en hoe je hiervoor de online tool 
‘UpGuide’ kunt gebruiken. 

https://www.nobco.nl/bijeenkomsten/5c28c24baf0bc40103644cc3
https://www.nobco.nl/bijeenkomsten/5c28c24baf0bc40103644cc3
https://www.nobco.nl/bijeenkomsten/5c28c24baf0bc40103644cc3
https://www.nobco.nl/bijeenkomsten
https://www.nobco.nl/bijeenkomsten
https://www.nobco.nl/bijeenkomsten


dé organisatie voor professionele coaches met kennis en ervaring

•  Voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is. 
• € 295,- per jaar – basisaansluiting.
• Toegang tot alle reguliere NOBCO-activiteiten.
• Mogelijkheid tot het behalen van het keurmerk voor coaches: EIA
• Begeleiding bij het halen van een EIA-keurmerk (European Individual Accreditation).
•  Automatische aansluiting bij de Europese koepelorganisatie EMCC |  

European Mentoring & Coaching Council
•  Aanzienlijke korting op een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.
•  Een persoonlijk coachprofiel via ‘Vind een coach’ met meer dan 240.000 

bezoekers per jaar.
•  Kosteloos gebruikmaken van het online evaluatie-instrument Coaching Monitor.
•  Kosteloos toegang en gebruik van Coachlink (tijdschrift en online database met 

ruim 140 boeken over coaching).
•  Gebruikmaken van de door de Belastingdienst goedgekeurde DBA-verklaring 

voor coachingsgerelateerde diensten.

Wil je meer weten over alle voordelen van een aansluiting  
als NOBCO-coach? Klik hier

Ben je coach en wil jij je  
verder professionaliseren?
Sluit je dan aan bij de NOBCO!

https://www.nobco.nl/keurmerk/eia-keurmerk-coaching
http://www.emccouncil.org/
https://www.nobco.nl/pagina/voordelen-basisaansluiting

