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Mensen zijn zinzoekers. Vanuit die kerngedachte delen 
Jochanan Eynikel en Hilde Van de Velde een visie op 
zinvol en waardegendreven werk.

Dat mag niet verbazen, want Jochanan Eynikel schreef er 
een boek over (zie kader p. 26). En Hilde Van de Velde is chief 
purpose officer bij Deloitte. De ceo van Deloitte, Piet Vanden-
driessche, zet purpose hoog op zijn agenda en reserveert een 
stoel voor een ‘chief purpose officer’ in zijn directiecomité. 
“En dat werd ik dan”, zo glimlacht Hilde Van de Velde. In die 
hoedanigheid kwam ze in contact met het werk van ETIONs 
businessfilosoof Jochanan Eynikel. Het nieuwste ETION-boek 
‘Check-In’ van zijn hand wordt op 4 maart voorgesteld bij 
Deloitte Belgium in Zaventem. Onder meer Wouter Torfs (CEO 
Schoenen Torfs), Ank De Wilde (founder & CEO Absolem) en 
Hilde Van de Velde (chief purpose officer Deloitte Belgium) ko-
men daar getuigen over zingeving in hun ondernemerschap.

Betekenis
Zowel Jochanan als Hilde Van de Velde zien steeds meer 
aandacht voor zingeving in het bedrijfsleven. ETION staafde 
dat trouwens met een eigen bevraging. Daaruit bleek onder 
meer dat 7 op 10 Belgische werkgevers het zeer belangrijk 
vinden dat hun werknemers hun job als zinvol ervaren. En 
bij de werknemers vinden 8 op 10 het belangrijk dat ze hun 
job als zinvol ervaren. Jochanan Eynikel verwijst verder naar 
internationaal onderzoek van Edelman (een adviseur op het 
vlak van communicatie en merken): “Edelman stelt dat 2 op 3 
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klanten bij hun aankopen geïnspireerd 
worden door iets waar ze in geloven, 
waar ze betekenis aan hechten. Ze er-
varen bijvoorbeeld dat het merk past 
bij hen als persoon, of ze kiezen voor 
pakweg een ecologisch product, etc. 
Zowel werknemers, werkgevers als 
consumenten laten hun referentieka-
der van betekenis meespelen in een 
economische context.”

Hilde Van de Velde van haar kant 
wijst naar de jongste jaarlijkse millen-
nialsurvey van Deloitte: “In de recentste 
survey staat bovenaan de persoonlij-
ke beleving van wat millennials zinvol 
vinden. Tegelijk zie je de scepsis van 
jongeren tegenover corporates stijgen, 
evenals het belang dat ze hechten aan 
zingeving.”

Het extern perspectief
“Bedrijven worden vandaag inderdaad 
niet meer zozeer uitgedaagd op ‘wat’ 
ze doen,” zo bedenkt Jochanan Eyni-
kel, “maar op ‘waarom’ ze doen wat 
ze doen.” Naast aandeelhouders en 
werknemers kijken nu heel wat meer 
stakeholders mee vanuit de brede ge-
meenschap. “En bedrijven zijn gemeen-
schappen van mensen. Bovendien zijn 
mensen in wezen zinzoekers”, zo stelt 
Jochanan Eynikel. Ze functioneren be-
ter en zijn gelukkiger als ze wat ze doen, 
ervaren als zinvol.

“Dus zoeken ze dat meer dan ooit ook 
in hun werk”, zo ziet ook Hilde Van de 
Velde. Deloitte analyseert het feno-
meen vanuit een extern en een intern 
perspectief. Het externe heeft te ma-
ken met een maatschappelijke trend 
bij steeds meer en vooral jongere men-
sen, die verwachtingen ventileren over 
corporates. Niet in het minst via sociale 
media. Hilde Van de Velde: “Ook onze 

Global ceo Punit Renjen onderschreef 
de verklaring van eind vorig jaar van 
de Amerikaanse Business Roundtable.” 
In hun ‘An Economy That Serves All 
Americans’ gaven 181 Amerikaanse 
top-ceo’s de boodschap dat de klanten, 
medewerkers, leveranciers en gemeen-
schappen even zwaar doorwegen. “Dat 
is voor Deloitte ook een authentiek en-
gagement dat verankerd zit in onze 
waarden.”

Het intern perspectief
Daarnaast is er uiteraard ook nog het in-
tern perspectief van Deloitte als profitor-
ganisatie. Hilde Van de Velde: “Vanuit 
talentenperspectief wil je mensen zinvol 
werk geven, want dat is een belangrijke 
bron van intrinsieke motivatie. Maar er 
is ook een intern businessperspectief: 
vanuit onze expertise kunnen wij onze 
klanten zeker helpen om waarde te cre-
eren op een duurzame manier.”

Dat businessperspectief houdt ook in 
dat Deloitte kritisch kijkt naar economi-
sche en maatschappelijke trends. “We 
doen denkwerk rond technologische 
en maatschappelijk evoluties. Hoe kan 
je ethiek en AI combineren? Hoe kan 
je robotiseren en tegelijk met je klanten 
op voorhand de sociale en menselijke 
implicaties bespreken? Hoe kan je an-
ticiperen op milieueffecten van projec-
ten?,” zo illustreert Hilde Van de Velde: 
“We hebben een rol als trusted advisor. 
Dat speelt ook in onze rol als begeleider 
bij transformaties. We laten ons daarbij 
leiden door waarden die we al jaren im-
pliciet koesteren, maar die we nu expli-
cieter integreren in onze kernactiviteit.”

Alternatieve scenario’s
Maar de kernactiviteit van Deloitte is ad-
vies geven. Dat zal ook betekenen dat 
consultants de klant ook al eens wijzen 

Hilde Van de Velde (Chief Purpose Officer bij 
Deloitte en Jochanan Eynikel (businessfilosoof 
ETION en auteur van ‘Check-In’)
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Hoe kunnen bedrijven bronnen van 
zingeving zijn? Dat is de vraag achter 
‘Check-In’, het nieuwe boek van ETION- 
businessfilosoof Jochanan Eynikel.

De titel verwijst naar de idee dat een betekenisvolle eco-
nomie niet ontstaat door mission statements of grote ver-
klaringen, maar door persoonlijke ervaringen met zinvol 
werk. De check-in staat daarbij symbool voor de ervaring 
van verbinding van jezelf met je omgeving. Denk aan het 
inchecken voor een vlucht of op een wifinetwerk. In zin-
volle organisaties zijn medewerkers figuurlijk ingecheckt 
bij de waarden en het doel van een onderneming. Men 
voelt er zich persoonlijk mee verbonden. Dat gaat verder 
dan ze te kennen.

De auteur ziet zin als het resultaat van zingeving in vier 
dimensies. Jochanan Eynikel daarover: “Mensen ervaren 
hun werk zinvol als ze in hun werk authentiek zichzelf 
kunnen zijn. In dat geval ervaren ze als individu geen 
kloof tussen wie ze zijn en wat ze moeten doen. Ten twee-
de ervaren ze dat ze een waarneembare bijdrage leveren 
aan hun team of bedrijf. Ten derde zien medewerkers dat 
hun organisatie trouw is aan betekenisvolle doelen. Ten 

op negatieve gevolgen van bepaalde 
beslissingen. “Vanuit onze ervaring 
zijn we juist goed geplaatst om te an-
ticiperen en om alternatieve scenario’s 
te schetsen. Al onze partners krijgen 
nu de duidelijke boodschap dat wij dit 
op de agenda willen op bestuurdersni-
veau,” stelt Hilde van de Velde.

De buitenwereld zal ongetwijfeld kri-
tisch kijken naar het bedrijfsleven en 
de vraag stellen of dit allemaal geen 
greenwashing is. Is het wel gemeend? 
Jochanan Eynikel is de eerste om vast 
te stellen dat vandaag natuurlijk niet alle 
bedrijven al zingedreven zijn. “Maar ik 
zie wel veel bedrijven die werken vanuit 
mission statements rond waarden. En ik 
durf zeggen dat zelfs bedrijven die dat 
niet waarmaken of menen, ergens toch 
bijdragen tot een zekere normalisering 
van die benadering van zakendoen. 

Check-In

Dat steeds meer organisaties het doen, 
al of niet correct, betekent toch ook dat 
ze denken dat de maatschappij het van 
hen verwacht. We zien nu voorlopers 

als Deloitte, Torfs, Colruyt… en vele vol-
gen. Op zich is dat niet voldoende, maar 
de trend is er.”

Ontmaskering
Hilde Van de Velde beseft ook wel dat 
agenda’s rond CSR en purpose in grote 

vierde voelen ze zich thuis in de cultuur van die organi-
satie. Dat is een collectieve component. Naarmate die vier 
vervuld zijn, zullen medewerkers uiteindelijk hun werk 
duurzaam als zinvol ervaren.”

Het is een model dat Hilde Van de Velde van Deloitte her-
kent. “Ik hoop dat iedereen bij Deloitte een zinvol werk 
vindt binnen ons kader. Voor onze partners zou dat bij-
voorbeeld betekenen dat ze vooral denken aan wat ze 
nalaten: tegen dat ze de firma verlaten, hebben ze hopelijk 
niet alleen een vervullende carrière doorlopen, maar laten 
ze de firma ook beter achter. Het zou ook geweldig zijn, 
mochten klanten niet enkel voor ons kiezen omdat we 
goed zijn, maar ook omdat ze zich kunnen identificeren 
met waar wij voor staan. Als wij die drie objectieven rea-
liseren, hebben we automatisch een positieve impact op 
de maatschappij.” (JC)

Eynikel, Jochanan (2020), Check-in. Op zoek naar zin 
en betekenis in bedrijven, Leuven: LannooCampus, 184 
blz., EAN: 9789401466592. Prijs: 16.99 euro.
Het boek is vanaf 5 maart verkrijgbaar in de boekhandel, 
ETION-leden krijgen eind maart gratis een exemplaar in 
hun brievenbus.

organisaties dikwijls nog op corpora-
te niveau zitten. De diepe verankering 
is nog volop aan de gang. “Nu is het 
proces bezig om die principes in elk 
contact met klanten en stakeholders te 
verankeren. Als organisaties ontmas-
kerd worden als windowdressers, zal 

“We voorzien in onze 
processen momenten 

waarop ‘value flags’ kun-
nen worden opgestoken. 

Dat begint niet zelden bij 
recruiters.”  

(Hilde Van de Velde)



 ETION • ondernemen 2020 • februari • 27    

Betekeniseconomie

onze CO2-emissie ook met 25 procent 
reduceren. Ook ons reisbeleid wordt 
daarop afgestemd.”

Maar Deloitte en ETION vinden kwalita-
tieve indicatoren belangrijker. Hilde Van 
de Velde wil vooral verhalen: “In onze 
Impact Stories brengen medewerkers 
verhalen die ze veelzeggend vonden. 
Het kan een new hire zijn die vertelt 
hoe hij zijn eerste dag heeft ervaren, of 
iemand die een korte video maakt over 
een lastig project, over een conflict met 
een klant…” Dergelijke verhalen hebben 
het voordeel dat ze vertrekken van wat 
mensen zelf belangrijk vinden. Dat is 
een teken van verankering.

Maar er spelen ook principes. Zo wor-
den waarden meegenomen tijdens pro-

motiediscussies of bij het aantrekken 
van nieuwe senior profielen. Het gaat 
dus om meer dan enkel het netwerk, 
het team en de professionele kwalitei-
ten van de betrokkenen. En wanneer 
nodig wordt er — ook al is dat niet altijd 
evident — beslist om een promotie of 

aanwerving uit te stellen of om bijko-
mende coaching te voorzien.

“Dat naast onze talentverantwoordelij-
ke ook ikzelf in mijn purpose-rol aan 
de tafel van het directiecomité zit, waar 
deze gesprekken plaatsvinden, spreekt 
boekdelen. Het is een moeilijke rol om te 
spelen, maar het debat verandert hier-
door wel degelijk. En misschien helpt 
het ook wel dat we een paar sterke 
vrouwen rond de tafel hebben”, glim-
lacht Hilde Van de Velde.

Value Flags
Ook Jochanan Eynikel denkt dat be-
drijven die het echt menen, dat zullen 
tonen door zakelijke opportuniteiten 
al eens aan zich te laten voorbijgaan 
vanuit principiële motieven. Jochanan 
Eynikel: “De verankering zal er komen 
vanuit dat waar de mensen in het bedrijf 
in geloven. Van top tot basis. Vandaar 
de check-in met het ‘waarom’ van de 
dingen. Het purpose-denken is maar 
verankerd in de mate dat de mensen op 
de vloer daar echt van overtuigd zijn en 
dat het aansluit bij hun eigen purpose. 
Ze voelen zich verbonden met waar het 
bedrijf voor staat.”

Bij Deloitte wordt de toetsing aan de 
waarden hanteerbaar gemaakt. Hilde 
Van de Velde: “We voorzien in onze pro-
cessen momenten waarop value flags 
kunnen worden opgestoken. Dat begint 
niet zelden bij recruiters. Die worden 
uitgebreid gebrieft over indicatoren en 
contra-indicatoren in verband met ge-
drag. Doorheen processen kunnen ver-
schillende partijen vlaggen uitzetten en 
dan rekenen we op de groep voor een 
gebalanceerd oordeel. Zo zullen waar-
den echt gaan leven in ons collectief 
en verbindend werken. Exacte weten-
schap is dat natuurlijk niet. Mijn rol is om 
vanuit die specifieke purpose-invals-
hoek te kijken. Zoals onze chief talent 
officer ook door de bril van diversity 
& inclusion zal kijken. Naarmate je de 
juiste mensen hebt opgenomen in je 
groep, zal je collectief ook meer en meer 
de juiste beslissingen nemen.”

Tekst: Jo Cobbaut I Foto’s: Jan Locus

het liggen aan die onvoldoende veran-
kering.”

Jochanan Eynikel: “En de ontmas-
kering volgt steeds sneller en harder. 
Volkswagen had de waarde ‘duurzaam-
heid’ in zijn charter toen het schandaal 
rond sjoemelsoftware losbarstte. Welnu, 
ik heb nog nooit een multinational zo 
diep door het stof zien gaan als Volks-
wagen. Inclusief een brede campagne 
waarin ze verklaarden dat hun nieuwe 
kleur schaamrood was. Inmiddels zijn 
ze ook de grootste investeerder in duur-
zame mobiliteit.”

Verhalen
Hilde Van de Velde ziet het ook leven 
bij de eigen consultants. “Onze em-
ployees zijn onze belangrijkste spiegel. 
We krijgen regelmatig vragen van eigen 
mensen, bijvoorbeeld rond het gegeven 
dat we voorlopig nog water drinken uit 
petflesjes. We doen nu ook een brede 
crowdsourcing bij de 45.000 Deloitters 
van North-South Europe, waar België 
een deel van is, rond wat purpose voor 
hen betekent. We zullen moeten reage-
ren op de uitkomst daarvan. Daarnaast 
zijn er ook indicatoren voor ons bedrijf. 
Mobility bijvoorbeeld is een zeer in-

Op 4 maart (19.00 uur) stelt 
Jochanan Eynikel zijn boek voor 
bij Deloitte Belgium in Zaventem. 
Verwacht je aan een zin-volle 
avond met persoonlijke getuige-
nissen van onder meer Wouter 
Torfs (CEO Schoenen Torfs), Ank 
De Wilde (founder & CEO Abso-
lem) en Hilde Van de Velde (chief 
purpose officer Deloitte Belgium).

Meer info via www.etion.be

Boeklancering

“Mensen functioneren 
beter en zijn gelukkiger 
als ze wat ze doen, erva-
ren als zinvol.” 
(Jochanan Eynikel)

novatief programma: al 53% van onze 
mensen heeft al actief gekozen voor al-
ternatieve mobiliteit, naast of in plaats 
van de bedrijfswagen. Terwijl de bui-
tenwereld ons tot niet zo lang geleden 
nog sterk identificeerde met onze her-
kenbare mini’s. Tegen 2021 willen we 




