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De betekenis
van werk

Welke ontwikkelingen zie jij in de samenleving? 
Wat nu een belangrijk onderwerp is en waar 
we over moeten nadenken is de radicaal ver-
anderende betekenis van werk. Als ik om me 
heen kijk, zie ik twee soorten mensen: mensen 
die het veel te druk hebben en mensen die 
geen werk hebben of te weinig opdrachten. Of 
je zit in de sneltrein of je staat ernaast en kunt 
er niet opspringen. Ik ken bijna geen mensen 
die precies genoeg werk hebben. Dat loopt nu 
echt uit de hand. 

Er is ook veel aan de hand op de werkvloer. 
Ontslagen, toename van zzp’ers, afname van 
vaste contracten met alle praktische proble-
men van dien, de krant staat er vol mee. Ik las 
een indrukwekkend verhaal over een man die 

zijn 25-jarig jubileum vierde als werknemer 
bij het AMC zonder ooit een vast contract te 
hebben gehad. Nog zo’n voorbeeld is 
Martijntje Smits, techniekfilosofe. Ze werkt 
al zo’n 21 jaar aan de universiteit en gaat 
van academie naar academie, met steeds 
contracten van een paar jaar. Dat betekent 
dat ze aldoor moet verhuizen, met kinderen. 
Dat is ingrijpend. Maar los daarvan: Hoe kijkt 
de universiteit dan naar werk? Waar blijft 
de kennis als de medewerker die lesgeeft 
en onderzoekt, weggaat? Zijn medewerkers 
uitvoerders van klussen, dragers van kennis, 
dragers van waarden van de organisatie? Wat 
is hier de visie? 

Het is moeilijk voor freelancers om iets op te 

‘Werk, werk, werk’ is het adagium, maar wat is de betekenis van 
werk? We hebben het te druk of een te lege agenda. Het aantal 
zzp’ers neemt toe en differentiatie op de werkvloer neemt af. Een ge-
sprek met Daan Roovers, hoofdredacteur van ‘Filosofie Magazine’, 
docent, debatvoorzitter en columnist, over de veranderende bete-
kenis van werk, de gevolgen daarvan, wat coaches zouden moeten 
weten en wanneer coaching een quasi-oplossing is. 
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bouwen, te groeien, innoveren, verrijken, en 
voort te bouwen op iets als je iedere keer van 
voren af aan moet beginnen. Er is veel gedoe 
rondom het financieel-economische gevolg 
van freelancen en zzp’er worden, maar het 
nadenken over de veranderende essentie van 
werk, dat moet nog beginnen.

Iedereen een ondernemer
Wat parallel loopt aan dit proces is dat we 
in organisaties steeds meer doen met steeds 
minder mensen. Bij ons is dat ook zichtbaar: 
we waren altijd een tijdschrift, we zijn nu een 
platform met van alles eromheen. Dat hebben 
we zelf geëntameerd en we vinden het op zich 
hartstikke leuk. Sterker nog: mijn persoon-
lijke drijfveer is om filosofie zo toegankelijk 
mogelijk te maken. Naast het blad doen we 
de Nacht van de filosofie, G8, cursussen, 
colleges, boeken, reizen en wat je maar 
kunt verzinnen. Ik ben daarmee begonnen 
voordat het economisch noodzakelijk werd. 
Tegenwoordig echter is dit een vereiste want 
de oplagen lopen terug en adverteerders zijn 
moeilijker te vinden, dus je moet een andere 
inkomstenstroom genereren. 

Vroeger bezat het journalistieke domein een 
uitzonderlijke arbeidsdeling: je had de op-
maker, de zetter, de corrector, de drukker, de 
schrijver, de redacteur en die zaten met elkaar 
in één gebouw. Nu moet iedere redacteur zelf 
kunnen corrigeren, eigen research doen, foto’s 
regelen, zoveel mogelijk de eigen opmaak 
verzorgen, de eigen marketing doen en een 
cursus over zijn onderwerp organiseren én 
geven. Een gevolg is dat er steeds minder dif-
ferentiatie op de werkvloer is; iedereen doet 
eigenlijk alles. Er zijn steeds minder specia-
listen, er is minder vakmanschap. De essentie 
van het veranderde werk is de andere mindset: 
je bent een ondernemer/freelancer binnen het 
bedrijf. Daar moet je maar tegen opgewassen 
zijn.

Ieder voor zich
Wat sterk geïnternaliseerd is, is dat mensen 

persoonlijke doelstellingen moeten hebben, 
persoonlijke scores, die ‘smart’ berekend 
worden. Je wordt afgerekend op je eigen 
persoonlijke target; de  bottomline is dat 
iedereen alleen is in zijn werk. Ik denk dat 
dat maar een beperkt gedeelte van de ambitie 
van mensen ten goede komt, uiteindelijk is het 
fnuikend. Ambitie hoort betrekking te hebben 
op iets bereiken in de wereld dat groter is dan 
jezelf. Richt je je alleen op het individuele 
en beloon je dat, dan krijg je mensen die óf 
veranderen in berekenende professionals of 
mensen die burn-outklachten krijgen. We heb-
ben nog nooit zo de gezamenlijke ambitie tot 
op het individu uitgekleed.

Dat is de neo-liberale inslag waarbij de aanname 
is: als je de nadruk legt op zelfverantwoordelijk-
heid en zelfsturing van het individu, dan levert 
die grote prestaties. Zo kom je tot een individu-
ele prestatie-motivatie, vaak gemotiveerd vanuit 
status en geld. Een ander mensbeeld is volgens 
mij correcter: als mens ben je in je eentje maar 
heel beperkt, je kunt maar weinig voor elkaar 
krijgen, je hebt elkaar nodig. Er is een groter ver-
haal dan jezelf en als je daaraan bijdraagt vanuit 
je eigen expertise, dan blijkt dat veel bevredi-
gender, zingevender en mag je weer specialist 
zijn en goed zijn in één ding. 

Burn-out en stress op nummer één
Burn-out zie ik als gevolg van een soort 
zingevingscrisis in het werk, niet zozeer als 
gevolg van een teveel aan werk. Plato legt dit 
uit: de ziel bestaat uit een wagenmenner en 
een tweespan met paarden. De koetsier is ons 
intellect. Het zwarte paard, de eros, staat voor 
het streven naar lust en trekt je naar beneden. 
Het witte paard, de thymos, staat voor trots en 
eer, en trekt je naar boven. Idealiter houden 
de krachten elkaar in evenwicht. Maar in onze 
cultuur trekt het zwarte paard, het streven 
naar geld en genot, het hardst. De wat meer 
‘thymotische ambitie’, de trots, het streven 
naar het hogere, heeft niet echt een logische 
plek. Alle ambitie gaat naar het zwarte paard: 
de economische orde. 
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Niet kunnen afsluiten
Filosofisch is daarbij ook nog relevant wat 
er gebeurt met alle informatie, met internet. 
Alles is altijd bereikbaar, dus wanneer stop je? 
Mensen vinden het moeilijk om dingen af te 
sluiten. Waar nog geen twintig jaar geleden 
het bedrijf zichzelf afsloot, de rolluiken naar 
beneden gingen en je niet meer bij je werkte-
lefoon kon komen, kun je nu 24/7 doorgaan. 
 
We kunnen wel zeggen dat dat te maken heeft 
met de werkdruk, maar alle gepensioneerden 
die ik ken, zeggen ook dat ze het te druk 
hebben. Wat we te leren hebben is afsluiten, 
een punt ergens achter zetten. Dat is een disci-
pline. De Duits-Koreaanse filosoof, Byung-
Chul Han, heeft hier een interessant boekje 
over geschreven: ‘De vermoeide samenleving’. 
Hij schetst het beeld dat we allemaal kennen: 
een tram met daarin mensen die allemaal 
doodmoe zijn en lijken te slapen. We kunnen 
alleen afsluiten als we onze ogen dichtdoen. 
Om tot rust te komen heb je afstand nodig. 
Waar het volgens hem naartoe gaat is een to-
tale catastrofe: het proces is niet te remmen. Ik 
denk dat hij vindt dat alleen een crash iets kan 

veranderen en dat individuele coaching ave-
rechts werkt want zo houden we het systeem 
juist in stand. Coaches dragen bij aan het be-
houd van het systeem dat mensen ondermijnt. 
Een grote uitspraak, maar misschien is dat wel 
een beetje waar.

Eindeloosheid en onmiddellijkheid
Het patroon van te druk hebben zie je ook bij 
jongeren. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
de moderne mens zijn eigen opdrachtgever is. 
We moeten alles zelf uitzoeken. Vroeger zei de 
baas, of de docent wat je moest doen. Persoon-
lijke doelstellingen daarentegen stel je zelf en 
daar moet je zelf aan voldoen. Byung-Chul Han 
spreekt daarom over zelfuitbuiting. Waar Marx 
liet zien dat je tegen uitbuiting in opstand kunt 
komen, moet je nu, als je het niet meer aankunt, 
in opstand komen tegen jezelf. Hoe doe je 
dat? Ik denk dat jongeren het daardoor lastig 
hebben, zelfs nog voor ze aan het werk gaan. Er 
zijn natuurlijk wel eisen aan een scriptie of ten-
tamen maar het is anders om een boek te lezen 
en daar een scriptie over te schrijven dan op 
internet te gaan waar de informatie die relevant 
lijkt, eindeloos is. Je bent nooit klaar. 

De bottomline is
dat iedereen alleen is 
in zijn werk
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De structuur waarin individuen op zichzelf 
zijn teruggeworpen  is diep doorgedrongen in 
onze samenleving. Je vindt het beeld terug bij 
Foucault in zijn Panopticum: een koepelvormi-
ge gevangenis waarin de gevangenen in aparte 
cellen zitten rondom de bewaker, die zich in 
het midden, onzichtbaar, in een centrale toren 
ophoudt. De gevangenen kunnen niet zien 
of ze door de be-
waker in de gaten 
gehouden worden 
of niet. Iedere 
gevangene wordt 
dan zijn eigen 
bewaker. In zekere 
zin geldt dit nu ook 
voor de werkvloer  
doordat je je eigen werkgever bent: je stelt je 
eigen doelen, je zorgt zelf dat je je daaraan 
houdt, en je neemt zelf maatregelen als je die 
doelen niet haalt. Iedereen is zijn eigen chef 
geworden.

Nieuwe structuren
We moeten naar deze structuren kijken en 
erover nadenken. Grappig genoeg ontstaat een 
nieuwe structuur bij samenwerkingsvormen 
buiten de bedrijven: een duidelijk zichtbare 
trend is het nieuwe ‘we’; de eenpittertjes zoe-
ken elkaar op. Er ontstaan nu twee modellen. 
Het eerste is een samenwerking in de vorm 
van een coöperatie, waarbij je vanuit zelfstan-
digheid samenwerking zoekt en daarbinnen 
gezamenlijke ambities formuleert. Het andere 
is het paddenstoelenmodel: je bent volgens 
een wortelstokcombinatie verbonden, blijft 
een zelfstandige eenheid, maar formuleert 
gezamenlijke ambities en zet gezamenlijk 
grootse projecten op.

Misschien is de tijd van het bedrijf als orga-
niserend principe voorbij en niet alleen voor 
de hoger opgeleiden. Je werkt het prettigst 
in kleine bedrijven waarin je overzicht en 
invloed hebt in samenwerking met andere be-
drijfjes, je persoonlijke ambities overstijgend. 
Dat kan overal. Ook op scholen, in de zorg, in 

de bouw, omdat ook daar dingen kleinschali-
ger georganiseerd moeten worden. 

Hoe kunnen coaches hierop aansluiten?
Coaching, teambuilding is vaak een quasi-
oplossing voor een probleem. Het is heel 
vervelend als je opgezadeld wordt met een 
verantwoordelijkheid voor projecten waarbij 

het succes voor een 
groot deel afhangt 
van factoren waar-
over je geen enkele 
regie hebt, zoals 
een tegenzittende 
economie. Zo is het 
ziekmakend om de 
verantwoordelijk-

heid af te wentelen op teams, en een trainer 
of coach te laten komen om dit voor elkaar te 
krijgen. Ik vind dat managers dan verantwoor-
delijkheid kunnen overnemen en een schild-
functie kunnen vervullen. Veel mensen zitten 
opgezadeld met precies hetzelfde probleem. 
Daar zou een collectievere visie op moeten 
komen. 

Neem de structuren mee als onderzoeksgebied
Ik denk dat je moet proberen in te zien dat het 
groter maken van individuele verantwoordelijk-
heid op het werk maar beperkt een zegen is 
en nadelen met zich meebrengt waar je zelf 
helemaal niet zo gemakkelijk meer uitkomt. 
Coaches zijn goed bezig als ze mensen laten 
nadenken over de structuren waarin ze functio-
neren en ze empoweren om die niet altijd voor 
lief te nemen. Dus als ze bijvoorbeeld bemoe-
digd worden om een keer tegen de directeur te 
zeggen: “Zelfsturende teams? De verantwoor-
delijkheid laag in de organisatie? Ammehoela!” 
Ik vind dat de coach kennis moet hebben over 
de structuren van de organisatie en dat indi-
viduele coaching daarom moet beginnen met 
een gesprek met de leidinggevende.
Bedenk doelen die groter zijn dan het indi-
vidu en deel dit met de organisatie
Ook het formuleren van gezamenlijke ambi-
ties is een kernpunt. Formuleer ze zo dat ze 

We doen in organisaties 
steeds meer met 
minder mensen
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groter zijn dan je cliënt. Of groter dan het hele 
team. Als je hier iemand gaat coachen, vind ik 
het goed als je begint de leidinggevende het 
hemd van het lijf te vragen over de structuren. 
Daarna volgt het individuele gesprek waarin 
je persoonlijke doelen bepaalt en onderzoekt 
waar het witte paard naartoe wil. Dat hoeft 
niet per se binnen de organisatie opgelost te 
worden. Als dat niet te verwezenlijken valt 
binnen het bedrijf, dan moet je zoeken naar 
een andere structuur. Niet per se een nieuwe 
baan, dat kan ook een nieuw project zijn of 
een nieuwe samenwerking. 

Laat het grotere plaatje zien
Waar je bedacht op moet zijn als coach is dat 
iets als burn-out gepaard gaat met een groot 
schuldgevoel. Dat is zo akelig. Het is dan 
goed dat de coach uitlegt dat een schuldge-

voel vaak samengaat met overspannenheid. 
En dan kun je filosofie gebruiken, er is veel 
geschreven en gedacht over schuldgevoel. Zo 
wordt het een minder eenzaam verhaal. Het is 
belangrijk om je cliënt de erkenning te geven 
dat we afzonderlijke individuen zijn maar 
dat we zulke herkenbare overeenkomstige 
problemen ervaren en dat dat iets zegt over 
de tijd waarin we leven, de structuren waarin 
we samenwerken, de manier waarop we het 
doen. ■

De missie van Jikke de Ruiter is de dialoog 
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