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Succes van organisaties is sterk gelinkt aan hoe we ons werk 

ervaren. Het maakt veel uit of je je werk zinvol vindt of dat je 

denkt: waar is dit nou goed voor? Dat beïnvloedt je motivatie 

en creativiteit, maar ook bijvoorbeeld de werk/privé-balans 

en het ziekteverzuim. Iedere dag dat jouw inzet ertoe doet, 

maakt een wereld van verschil. Voor jezelf, voor je klant en 

voor de organisatie. 

Toenemende werkdruk en de over elkaar heen buitelende 

veranderingen in onze werkomgeving versnipperen onze 

aandacht. Ze versterken het gevoel dat je nooit genoeg doet 

en bereikt. En in regels en bureaucratie raak je gemakkelijk 

kwijt wat inspireert. Onze motivatie komt daarmee in de knel. 

Je ziet niet meer hoe je werk en dat van je collega’s bijdragen 

aan het grotere geheel. En in de taal over efficiëntie en 

resultaten gaat een essentiële vraag dan gemakkelijk verloren:

‘Wat doet er nou echt toe?’ 

Hoe breng je daar verandering in? Stap in de Map of 

Meaningful work! De map brengt alle dimensies van motivatie 

in kaart. Niet vaag, maar praktisch en concreet. Het ontrafelt 

zinvolle en zinloze ervaringen en slaat een brug tussen 

inspiratie en de dagelijkse realiteit. Het brengt het gesprek op 

gang en zet aan tot actie die ertoe doet.  

De Map of Meaningful Work 

geeft grip op het nemen van 

besluiten en het organiseren 

van je werk .   
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Wat heeft betekenis van 

werk te maken met succes? 

Alles.

De Map is praktisch en helpt je: 

• Connectie te maken met de meest 

krachtige bron van energie in het 

werk: je drijfveren. 

• Anderen beter te begrijpen en hun 

perspectief te zien. 

• Inzicht te krijgen in de 

samenwerking en wat er nodig is 

voor verbetering. 

• Zinvol werk te organiseren en de 

obstakels die dat in de weg staan 

op te ruimen. 

• Een kloppend verhaal te maken 

van wat je graag samen wilt 

bereiken en hoe ieder daar een 

bijdrage aan kan en gaat leveren.  



“Je kunt de map 
beschrijven op een 

postzegel, begrijpen in 
vijf minuten en je hebt er 

je hele verdere leven 
profijt van.” 

• Om de map te gebruiken bij 

coaching en anderen te helpen 

meer inzicht te krijgen in hun 

drijfveren en persoonlijke 

motivatie. 

• Voor meer inzicht in wat werk 

betekenisvol maakt. 

• Als je als professional, trainer, 

manager of adviseur werk met 

betekenis in teams en 

organisaties wilt organiseren. 

Kom naar de masterclass 

De toelichting op de Map vraagt 

relatief weinig tijd. Je oefent en 

gaat actief aan de slag. Je 

onderzoekt hoe je betekenis 

geeft vanuit verschillende 

perspectieven. Vanuit jezelf en je 

werk met anderen en vanuit de 

actie en de reflectie. Hoe sla je 

de brug tussen inspiratie 

en dagelijkse realiteit?  

Ontdek ook de verschillende 

mogelijkheden om de map te 

gebruiken. Van coaching tot 

jaargesprekken. Van leiding 

geven en nemen tot het 

ontwikkelen van nieuwe 

producten en diensten. 

Dag 1  Ontdek en ervaar de 

Map of Meaningful Work 

• Hoe geef je betekenis aan werk

en waarom is dat belangrijk?  

• Maak kennis met de vier velden 

tussen inspiratie en realiteit en de 

krachten die een rol spelen. 

•Verken wat zinvol werk voor  

Programma

jou betekent en creëer je eigen 

map. 

• Ontdek de manieren van 

werken met de map voor jezelf 

en met anderen. 

Dag 2  Werken met de Map of 

Meaning in organisaties 

• Het bouwen van duurzame 

teams en organisaties. 

• Bedenk een interventie voor je 

eigen werkomgeving. 

• Transformeer een gangbare 

manier van werken. 

• Vind praktische oplossingen 

voor netelige kwesties. 

Na afloop van de masterclass 

kun je met de Map of Meaning 

aan de slag in je eigen werk. Er 

is support als je je 

vaardigheden voor het werken 

met de Map verder wilt 

ontwikkelen. 

Als je trainingen en workshops 

wilt ontwikkelen en aanbieden 

om te werken met de Map of 

Meaning wordt dan Certified 

Practitioner. 

Meer informatie 

hierover vind je op de website 

themapofmeaning.org of krijg je 

tijdens de masterclass. 

• Om gebruik te kunnen maken 

van een heel een andere 

manier van reflectie en 

feedback die mensen aanzet tot 

actie en ontwikkeling. 

http://www.themapofmeaning.org/


Meer informatie 

De Map of Meaning heeft een basis in meer

dan 17 jaar wetenschappelijk onderzoek. 

Het onderzoek heeft de dimensies van 

intrinsieke motivatie bij elkaar gebracht die 

samen de betrokkenheid van mensen bij hun 

werk bepalen. De map is gedegen en 

robuust in zijn opzet, en tegelijkertijd 

eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen en 

heel praktisch. Het helpt mensen in 

organisaties verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun eigen werk. Om het beste van 

jezelf in te zetten en om lastige kwesties om 

te zetten in pragmatische oplossingen. De 

Map of Meaning heeft inmiddels zijn weg 

over de hele wereld gevonden en wordt 

gebruikt in de UK, US, Egypte, Oman, 

Roemenië, Frankrijk, Brazilië, Duitsland, etc. 

En ook in Nederland. 

Wetenschappelijke  

basis

Begeleiding tijdens 

de masterclass

Dr. Marjolein Lips-Wiersma is Professor of Ethics and 

Sustainability Leadership - Auckland University of 

Technology in Nieuw-Zeeland en medeoprichter van 

de Map of Meaning International Trust. Marjolein 

 onderzoekt duurzaamheid en nieuwe 

organisatievormen in profit en non-profit 

organisaties en de voorwaarden die van belang zijn 

bij het managen en realiseren van zinvol werk. Zij 

publiceert hierover in internationale 

wetenschappelijke tijdschriften en adviseert 

wereldwijd organisaties bij het creëren van 

betekenisvol werk. De Map of Meaningful Work 

komt voort uit haar onderzoek. In november 2017 

verscheen de tweede editie van ‘Map of Meaningful 

Work; guide to sustaining our humanity in the world 

of work’. Zij schreef dat samen met Lani Morris. 

 

Lilian Kolker MBA is Certified Practitioner voor de 

Map of Meaningful Work en is contactpersoon voor 

Nederland. Ze werkt als organisatiecoach en 

onderzoekt teams (GDQ) en organisaties en 

begeleidt managers en medewerkers bij de 

vertaling van uitkomsten naar praktische actie voor 

groei en ontwikkeling. Om te leren en met meer 

plezier en impact te werken.    

“The Map of Meaningful Work 
is an oasis in the field 

of management.”  

Tim Hall, professor organizational 

Behavior, Boston University. 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2018, beide dagen 09.00  – 17.00 uur. Locatie in het

bosrijke Amelisweerd aan de rand van Utrecht. Omdat er deelnemers zijn met een

internationale achtergrond is de toelichting tijdens deze dagen in het Engels.  

Kosten € 640,- ex. BTW, inclusief lunch. Eventuele overnachting is exclusief. 

Het boek The Map of Meaningful Work – Marjolein Lips-Wiersma & Lani Morris -

2nd edition - verkrijgbaar tijdens de masterclass of te bestellen bij Routledge.com. 

Meer informatie of direct aanmelden? Mail Lilian Kolker via kolker@52n5e.nl  

Map of Meaningful Work: www.themapofmeaning.org 

http://www.themapofmeaning.org/

