Zo betekenisvol is werken in de publieke sector
Ik vind mijn werk betekenisvol

Wat maakt werk betekenisvol?

90% van de werkenden in onderwijs,

Werk is betekenisvol voor werkenden als zij het gevoel hebben dat hun werk nuttig is en wanneer zij hun
kennis en vaardigheden in hun werk kunnen gebruiken. Ook het verschil kunnen maken voor een ander
en je werk goed kunnen uitvoeren, dragen voor veel werkenden bij aan het hebben van betekenisvol werk

zorg, openbaar bestuur en veiligheid ervaart
zijn werk als betekenisvol
2,3% 0,4%

Nuttig werk
Gebruik maken van kennis/vaardigheden

8,2%

Verschil kunnen maken voor een ander

27,5%

Werkgoed kunnen uitvoeren

61,6%

Helemaal mee eens

Vertrouwen krijgen van collega’s

Mee eens

Eigen afwegingen kunnen maken

Niet mee oneens,
niet mee eens

Waardering krijgen van collega’s

Mee oneens
Helemaal mee oneens

Eigen stempel op werk kunnen drukken
Dienen van een hoger dan persoonlijk doel
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Aanwezig in werk

Samenhang van betekenisvol werk met baanaspecten
Ik ben tevreden
met mijn baan
1
Ik ben bereid om mee
te gaan met veranderingen
in mijn werk

2

Ik voel mij erg betrokken
bij mijn werk

Hoge score betekenisvol werk
Neutrale score betekenisvol werk

3
Mensen zijn tevreden
met mijn prestaties

Lage score betekenisvol werk
Ik ben trots op het
werk dat ik doe

1 = (Helemaal) mee eens
2 = Niet mee eens/ niet oneens
3 = (Helemaal) mee oneens

Werkenden die hun werk betekenisvol vinden, zijn vaker tevreden
over hun werk en vaker trots op hun werk. Ze hebben daarnaast
een grotere betrokkenheid bij hun werk en zijn eerder bereid
mee te gaan in veranderingen. Over de prestaties van werkenden
die hun werk als betekenisvol ervaren wordt door collega’s en
leidinggevenden vaker positief geoordeeld
Wil je meer weten over dit onderzoek,
vraag het rapport aan via betekenisvolwerk@caop.nl

Ik ervaar een hoge
werkdruk op mijn werk
Bron: Samen werken aan betekenisvol werk (CAOP, 2019)

