Zijn wij ons werk?
“Wie zijn baan of bedrijf verliest, geen baan kan vinden of niet meer kan werken,
raakt meer kwijt dan alleen financiële zekerheid. Ons werk maakt ook deel uit van
wie we zijn. Het bepaalt mede het beeld dat mensen van zichzelf en van hun plaats
in de samenleving en de wereld hebben. Werk hebben heeft invloed op de sociale
contacten en het gevoel te worden gewaardeerd.” Kersttoespraak Koning Willem
Alexander, 25 december 2013

een zoektocht naar de relatie tussen werk en identiteit
Waarom een website over werk en identiteit? Vier Nijmegenaren troffen elkaar tijdens
hun zoektocht naar werk. Zij verwonderden zich over het beeld dat werkzoekenden,
werkenden en andere gewone mensen van elkaars rol hebben. Gedurende een aantal jaren
troffen zij elkaar om dit thema te bespreken en te onderzoeken. De gedachten,
interviews, verhalen en essays op deze website zijn daarvan het resultaat.
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