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Voorwoord 
 

Al geruime tijd ben ik in verschillende functies werkzaam binnen organisaties die op een of andere 

wijze de Protestantse Kerk in haar geheel of plaatselijk ondersteunen. Het is in al die verschillende 

rollen mijn verlangen geweest om de verbinding te zoeken tussen de diepe betekenis van geloven 

en kerk-zijn en het alledaagse leven. In allerlei analyses wordt scherp duidelijk dat deze verbinding 

voor de kerk in Nederland niet meer vanzelfsprekend is. Het instituut kerk heeft het zwaar en staat 

op een kruispunt waar uitdagende keuzes gemaakt dienen te worden over de toekomst van de kerk. 

Op het continent Afrika ben ik onder de indruk geraakt van de betekenisvolle aanwezigheid van 

de kerk midden in het leven. Na zeven jaar in Kenia gewoond en gewerkt te hebben, ontstond na 

mijn terugkeer in Nederland het diepe verlangen om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de 

kerk en de maatschappij, met name voor de komende generatie. 

Met deze diepe ‘drive’ startte ik mijn MBA-studie aan Nyenrode. Bij het schrijven van de vele 

papers ter afronding van de modules hebben bovenstaande thema’s dan ook vaak centraal gestaan 

als het gaat om het doordenken van een vertrouwensvolle, vernieuwde en vruchtbare wijze van 

samenwerken of een zoektocht naar een financiële duurzame toekomst. Al deze perspectieven 

hebben bijgedragen aan een verrijking van kennis en nieuwe handelingsperspectieven die vaak 

direct in de praktijk werden toegepast. Het is een bijzondere reis geweest waarin voldoende ruimte 

was om op mijzelf als leider te reflecteren. De afronding van de studie door middel van deze thesis 

ervaar ik als een masterpiece. In deze thesis komen veel verschillende lijnen samen en staat de 

duurzame toekomst van de kerk centraal. Verbinding is daarbij het sleutelwoord: verbinding tussen 

geloof en leven, verbinding tussen verschillende generaties, verbinding in al haar diversiteit. Tijdens 

het voorliggende onderzoek ben ik zorgvuldig en inspirerend begeleid door dr. Edgar Karssing en 

prof. dr. Jaap Schaveling. Ik ben hen zeer dankbaar.  

Ik ben dankbaar dat mijn werkgevers mij de mogelijkheid hebben geboden om deze reis te maken. 

Bij de aanvang van mijn studie was dit de IZB1 en vervolgens de Protestantse Kerk in Nederland. 

Het meest dankbaar ben ik voor mijn lieve vrouw Tineke die samen met Joël, Lydia, Noa en Aron 

mij heeft ondersteund en aangemoedigd om deze studie tot een goede afronding te brengen. 

 

Jurjen de Groot 

Amersfoort, december 2020 

                                                           
1 Een vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (www.izb.nl) 
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 Managementsamenvatting  
 

De Nederlandse samenleving verandert. Er zijn meer spanningen waar te nemen en de polarisatie 

neemt toe (Dekker & Den Ridder, 2019). De maatschappij is aan het kantelen naar een nieuwe 

samenleving met een andere maatschappelijke ordening. De oude pijlers van ideologie en religie 

eroderen (Rotmans, 2014). Dit heeft ook impact op de Protestantse Kerk in Nederland. De 

ontkerkelijking neemt toe. Daarnaast geeft driekwart van de Nederlanders aan dat de kerk niet meer 

aansluit bij hun eigen visie op de zin van het leven (De Hart & Van Houwelingen, 2018). Hierdoor 

nemen de ledenaantallen van de Protestantse Kerk sterk af en heeft de kerk te maken met een 

systeem dat tekortschiet (PKN, 2019). Dit wordt mede veroorzaakt door veranderingen in de 

maatschappij en een eendimensionale invulling van het kerk-zijn. Hierdoor weet de kerk 

onvoldoende aansluiting te vinden bij jongvolwassenen die in de kerk geen passende bedding meer 

vinden voor hun geloofsbeleving en hun zingevingsvragen (De Groot, 2019).  

Ondanks het wegvallen van de ideologische en religieuze pijlers is de vraag naar de zin van het 

leven niet mee geërodeerd. De uitbraak van de coronacrisis heeft deze vraag versterkt. Uit 

onderzoek is gebleken dat veel Nederlanders nadenken over de zin van het leven en behoefte 

hebben om daarover door te praten (Rozema, 2020).  

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken welke behoeften jongvolwassenen in 

Nederland hebben ten aanzien van zingeving, in relatie tot de sociale infrastructuur die 

noodzakelijk is om zingevingsvragen te stellen, te doorleven en een plek te geven in het dagelijks 

leven. De focus van dit onderzoek ligt op de interpretaties, de opvattingen en de betekenis die 

jongvolwassenen geven aan zingeving en de daarvoor benodigde sociale infrastructuur. Hiervoor 

is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke behoeften hebben jongvolwassenen in 

Nederland ten aanzien van de sociale infrastructuur om invulling te geven aan hun zingeving? 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een theoretisch kader uitgewerkt vanuit bestaande 

relevante academische onderzoeksgebieden. Dit theoretisch kader heeft betrekking op de volgende 

twee fenomenen: zingeving en sociale infrastructuur. Van beide fenomenen is een overzicht in de vorm 

van a-priori thema’s uitgewerkt als aanknopingspunten voor het vervolg van het onderzoek. Het 

fenomeen zingeving is in het theoretisch kader uitgewerkt aan de hand van vier kenmerken, 

namelijk: een doel in het leven ervaren, een leven dat van betekenis is, een begrijpelijk en ordelijk 

leven en het behoren tot een groep. Het fenomeen sociale infrastructuur is uitgewerkt aan de hand 

van de volgende vijf kenmerken: (informele) sociale verbanden, participatie, vertrouwen, integratie 

en het creëren van rituelen. Vervolgens is kwalitatief-inductief onderzoek uitgevoerd, waarbij is 
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uitgegaan van een contextuele benadering. In het kader van dit onderzoek zijn semigestructureerde 

interviews afgenomen, waarbij de respondenten zijn geselecteerd door middel van een doelgerichte 

homogene steekproef onder jongvolwassenen (25-35 jaar) uit de postmoderne segmenten van 

Nederland (Motivaction, 2020). Voor de analyse is gebruikgemaakt van de Template Methode om 

onderliggende verbanden en ervaringen te ontdekken (King & Horrocks, 2010). In drie fasen is 

toegewerkt naar een definitief template dat gebruikt is voor de uitwerking van de resultaten.  

De resultaten van het onderzoek, inclusief de gevonden relaties en patronen, zijn gespiegeld aan de 

theoretische fenomenen en hebben een raamwerk opgeleverd dat inzichtelijk maakt welke sociale 

infrastructuur noodzakelijk is om invulling te geven aan zingeving. Het raamwerk is opgebouwd 

uit vijf hoofdkenmerken: sociale verbanden, participatie, vertrouwen, integratie en het creëren van 

rituelen. De vijf kenmerken houden onderling verband en vormen gezamenlijk een organische en 

passende omgeving voor zingeving. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een fit en een verbinding 

tussen beide fenomenen van belang is om jongvolwassenen te helpen om hun idealen, aspiraties 

en verlangens in de werkelijkheid te realiseren. Een sociale infrastructuur kan niet los staan van de 

zingevingsvraag of andersom.  

De resultaten, gevisualiseerd in het raamwerk, tonen aan dat informele groepen, familie en vrienden een 

belangrijke sociale infrastructuur bieden waar zingeving ervaren kan worden. Hierin is het van 

belang dat een oordeelsvrije ruimte gecreëerd wordt waar iemand volledig zichzelf kan zijn en zich 

begrepen voelt. Het is daarbij van belang dat er ruimte is voor diversiteit, waardoor ruimte ontstaat 

om verschillende perspectieven te horen en te bespreken. In informele groepen is het eveneens van 

belang dat er oog is voor de (kwetsbare) ander. Dit (gezamenlijk) omzien naar elkaar en de ander 

helpen geeft het leven betekenis. Daarnaast is een omgeving waarin concreet wordt omgezien naar 

de toekomst van de aarde van belang voor jongvolwassenen. Daarbij is het wenselijk dat de sociale 

infrastructuur zoveel mogelijk aansluiting vindt bij bestaande verbanden, zoals werk, studie, familie 

of vrienden. De resultaten maken inzichtelijk dat familie in het bijzonder een omgeving is waar 

zingeving ervaren wordt. Familie is de omgeving waar onvoorwaardelijke acceptatie en het 

ondersteunen van elkaar als belangrijk ervaren worden. Een online-omgeving die in relatie staat 

met andere sociale media en waar interactie kan plaatsvinden, werkt bevorderend en draagt bij aan 

een (offline-)structuur die in verband staat met de bovengenoemde sociale verbanden. Daarnaast 

geeft een online-platform betekenis aan het leven als inspirerende themafilmpjes met uitleg of korte 

artikelen op het platform geplaatst worden. Deze online-omgeving is eenvoudig bereikbaar en kan 

regelmatig en snel bezocht worden. 
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De onderzoeksresultaten tonen aan dat het creëren van rituelen een belangrijk kenmerk is van een 

sociale infrastructuur om een doel in het leven te ervaren. De karakteristieken van deze rituelen 

hebben historisch vaak diepe wortels in de christelijke geloofstraditie, maar dienen op een open en 

vernieuwde manier uitgevoerd te worden. Sacrale gebouwen zijn belangrijke plekken om deze 

rituelen een plaats te geven. Muziek speelt een belangrijke rol in deze rituelen. Het luisteren naar 

en maken van muziek en de betekenisvolle teksten in muziek kunnen leiden tot een transcendente 

ervaring. Het is daarom van belang dat in de sociale infrastructuur gebruik wordt gemaakt van 

muziek en betekenisvolle teksten. Het gebruik van expressie (dansen, schilderen, kunst) blijkt een 

bijdrage te leveren aan een betekenisvolle infrastructuur. Daarnaast kunnen grote groepen met een 

veelheid aan mensen bijdragen aan een transcendente ervaring en het ervaren van zin in het leven. 

Ten slotte tonen de onderzoeksresultaten aan dat onderdeel zijn van een instituut door 

jongvolwassenen als belangrijk wordt geacht om een begrijpelijk en ordelijk leven te leiden. Het 

instituut wordt ervaren als een plek waar houvast, structuur en wijsheid worden geboden en 

waarnaar regelmatig teruggekeerd kan worden. Het is wel van belang dat dit instituut een plek is 

die niet vooraf vaststaat, maar die samen door mensen vormgegeven wordt.  

Door in dit onderzoek beide fenomenen met elkaar in verband te brengen en te zoeken naar de 

passende verbinding tussen beide fenomenen, is een bestaande theorie verder uitgewerkt (Bovens 

& Hemerijck, 1996; March & Olsen, 1989). Het unieke aan dit onderzoek is dat het daadwerkelijk 

aantoont dat zingeving een verbinding vereist met een passende sociale infrastructuur. In dit 

onderzoek zijn nieuwe patronen gevonden die aantonen welke infrastructuur noodzakelijk is om 

als vruchtbare bodem invulling te geven aan idealen, aspiraties en verlangens ten aanzien van 

zingeving in de alledaagse praktijk. De relatie tussen zingeving en sociale infrastructuur is concreet 

uitgewerkt in een raamwerk met kenmerken. Deze zijn vervolgens gevisualiseerd. Daarnaast toont 

dit onderzoek aan dat online-platforms een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoren tot een 

groep en dat (informele) sociale verbanden ingebed dienen te zijn in bestaande verbanden. Voor 

beide bevindingen uit dit onderzoek zijn in het theoretisch kader geen relevante referenties 

aangetroffen. Hiermee zijn nieuwe inzichten opgedaan die niet eerder in relatie tot beide 

fenomenen zijn opgemerkt. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een kwalitatief inductief-

iteratief proces, waarin de veelal kwantitatief onderzochte theoretische fenomenen vanuit een 

contextuele benadering zijn geïnterpreteerd en van betekenis zijn voorzien. Dit heeft geleid tot een 

wezenlijke nieuwe bijdrage aan de bestaande theorie, met name omdat dit onderzoek is uitgevoerd 

in de vorm van een doelgerichte homogene steekproef onder jongvolwassenen tussen de 25 en 35 

jaar in het postmoderne segment van de samenleving.  
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Bovengenoemde sociale infrastructuur is een organisch systeem dat beïnvloed wordt door diverse 

kenmerken. Omdat dit systeem van een sociale infrastructuur invloed kan hebben op het 

tekortschietende systeem van de Protestantse Kerk in Nederland, wordt aanbevolen om dit 

tekortschietende systeem op drie niveaus, zoals in het figuur hieronder weergegeven, te 

beïnvloeden (Van Yperen et al., 2017).   

 

 

 

Deze beïnvloeding dient plaats te vinden op basis van het raamwerk van een sociale infrastructuur 

voor zingeving. Bovengenoemde drie niveaus beïnvloeden elkaar en zullen de kerk op de lange 

termijn langzamerhand radicaal vernieuwen. Hierdoor zal meer plaats en ruimte gemaakt worden 

voor personen die met zingeving bezig zijn en een vruchtbare plek zoeken om daar invulling aan 

te geven. Zo vindt langzamerhand radicale systeeminnovatie plaats in het tekortschietende systeem 

dat is beschreven in de inleiding van dit onderzoek. 

Op macroniveau zal de Protestantse Kerk zich meer moeten mengen in het maatschappelijk debat 

en zich moeten richten op het creëren van (nieuwe) muziek en rituelen. Op mesoniveau is het van 

belang om vanuit de landelijke Protestantse Kerk bestaande lokale kerkelijke gemeenten te 

inspireren en te motiveren om mentale en fysieke ruimte te creëren om kerk-zijn op een 

vernieuwende manier mogelijk te maken. Op microniveau wordt geadviseerd om succesvolle lokale 

initiatieven aan te merken als lokale incubators. De landelijke kerk kan deze incubators versterken 

 De drie niveaus van een systeem 

Overgenomen uit Ondernemen voor transitie, ruimte maken voor 

fundamentele vernieuwing. door M. van Yperen, C. Roorda en S. Buchel, 

2017, Boom. 

 

Bedenken hoe we dit 
tastbaarder kunnenn maken
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en kan hierin investeren. Op deze manier kunnen deze initiatieven gebruikt worden als multiplier 

om op meerdere plekken in Nederland dergelijke initiatieven te ontplooien en hiermee meer 

plekken te creëren waar tegemoet wordt gekomen aan de behoeften op het gebied van zingeving. 

Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de relaties en de patronen van de verbinding (fit) 

tussen de fenomenen zingeving en infrastructuur verder uit te diepen. Tevens wordt aanbevolen 

om de gevonden relaties en patronen te valideren en te controleren door kwantitatief 

correlatieonderzoek. Tot slot wordt aanbevolen om in vervolgonderzoek een bredere doelgroep te 

selecteren. 

Kernwoorden: zingeving, sociale infrastructuur, jongvolwassenen, verbinding, fit 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde in 2019 een nieuwsbericht met de titel: ‘Veel 

zorgen over toenemende spanningen’ (SCP, 2019). Dit nieuwsbericht geeft in hoofdlijnen de 

uitkomsten van een onderzoek weer met betrekking tot de stemming in Nederland en opvattingen 

over politieke en maatschappelijke kwesties. Nederlanders zijn minder positief over de economie 

en hoe het in Nederland gaat. Veel Nederlanders zijn bezorgd over het klimaat en gaan sneller over 

tot demonstreren. Het rapport concludeert dat de polarisatie in Nederland toeneemt (Dekker & 

Den Ridder, 2019). Tegelijkertijd verschijnen er artikelen in kranten over de morele crisis van deze 

tijd, de nachtmerrie van de vooruitgangsdroom (Beekers, 2019) en het maatschappelijk 

egocentrisme (De Bruin & Van Noort, 2019). De huidige samenleving is aan verandering 

onderhevig. Hoogleraar transitiekunde Rotmans spreekt over ‘een transitie van een tijdperk en niet 

van een tijdperk van transities, Nederland kantelt’ (Rotmans, 2014, p. 11). Rotmans gaat er in 2014 

van uit dat Nederland in de navolgende jaren zal transformeren tot een andere, nieuwe 

samenleving. De maatschappelijke ordening verandert. Vroeger werd deze bepaald door de twee 

pijlers van ideologie en religie. Deze pijlers zijn langzaam maar zeker geërodeerd (Rotmans, 2014). 

Deze veranderingen leiden tot onzekerheid en onrust. Deze onzekerheid speelt niet alleen op 

individueel niveau, maar ook op maatschappelijk niveau. De impact van de veranderingen in de 

samenleving leidt per definitie tot wantrouwen (Kievit, 2017).  

1.2 Aanleiding 

Naast het toenemende wantrouwen in de samenleving bevestigt het Sociaal en Cultureel 

Planbureau de ontkerkelijking en de teruggang van het christelijk geloof (De Hart & Van 

Houwelingen, 2018). Ongeveer driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken niet of 

nauwelijks aansluiten bij hun eigen visie op de zin van het leven. Twee derde van de samenleving 

heeft weinig tot geen vertrouwen in kerken of religieuze instellingen (De Hart & Van Houwelingen, 

2018). Deze cijfers bevestigen het verder eroderen van de oude maatschappelijke ordening.   

Dit betekent overigens niet dat hierdoor de vraag naar zingeving mee erodeert. Drie Vlaamse 

psychiaters2 bevestigen dat er juist een ‘crisis in zingeving’ heerst. Deze crisis wordt volgens hen 

veroorzaakt door het terugdringen van religie, waardoor de aandacht voor hogere doelen, rituelen 

en levensvragen minder nadruk krijgt (De Bruin & Van Noort, 2019). Beekers (2019) stelt dat de 

                                                           
2 De Wachter, Verhaeghe en Denys. 
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bevrijding van de oude ordening van de samenleving geen geluk heeft gebracht. Deze bevrijding 

heeft daarentegen extreme leegte, doelloosheid en eenzaamheid veroorzaakt (Beekers, 2019). De 

Zweedse filosoof Hägglund stelt dat door het wegvallen van religie een existentieel gat is ontstaan. 

Er ontbreekt volgens Hägglund iets fundamenteels (Hägglund, 2020).  

Bovenstaande signalen tonen aan dat het verlangen naar de diepe zin van het leven groeit, ondanks 

het wegvallen van de ideologische en religieuze pijlers. Deze aanname wordt bevestigd door een 

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) die in 2007 al 

concludeerde dat een groot aantal Nederlanders die niet kerkelijk gebonden zijn, wel degelijk een 

‘levensbeschouwing’ hebben (Van de Donk et al., 2006).  

Volgens veel psychologen is zingeving een belangrijke factor om in het leven goed te kunnen 

functioneren (Krok, 2015). Zingeving wordt gezien als een vitaal onderdeel van het mentale proces 

en gedrag van mensen (Frankl, 1979; Steger, 2012b). Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat er een 

correlatie is tussen zingeving en het algemeen welzijn (Steger & Frazier, 2005). Verschillende 

onderzoeken bevestigen dat mensen die zingeving in hun leven ervaren, gelukkiger zijn en meer 

voldoening in hun leven ervaren (Debats et al., 1993; Hadden & Smith, 2019; Yoon et al., 2015, 

Krok, 2015; Ivtzan et al., 2013; Pöhlmann, et al., 2006). Het ervaren van geluk en voldoening in 

het leven wordt ook wel het psychologische welzijn genoemd. In dit onderzoek wordt de focus 

gelegd op de relatie tussen zingeving en de benodigde sociale infrastructuur. De relatie met 

psychologisch welzijn wordt in dit onderzoek niet nader uitgewerkt. Wel ondersteunt bovenstaand 

onderzoek de gedachte dat de behoefte aan zingeving altijd aanwezig zal zijn, ondanks de 

veranderende ordening in het leven van mensen. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in Nederland lijkt bovenstaande aanname 

bevestigd te worden. Uit een recent onderzoek blijkt dat 33% van de Nederlanders meer nadenkt 

over de zin van het leven. Daarnaast hebben de Nederlanders een grotere behoefte om over 

zingeving te praten (Rozema, 2020). Deze groeiende vraag naar zingeving en de reflectie daarop 

vereist volgens de Tsjechische hoogleraar Halík een radicale verandering van het kerk-zijn. De 

grenzen van het begrip kerk dienen verbreed te worden. Naast de welhaast geïsoleerde traditionele 

invulling van kerk-zijn is het de uitdaging voor de kerk om ook hulp te bieden aan personen die 

fysiek, mentaal of spiritueel beschadigd of zoekend zijn. Hiermee ontstaan kansen voor de kerk om 

het ‘diepe water’ te zoeken en betekenisvol kerk te zijn voor een brede, zoekende groep mensen. 

Dit vraagt volgens Halík om een herbezinning en een nieuwe zoektocht naar de identiteit van kerk-

zijn (Halík, 2020).  
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1.3 Praktijkprobleem 

De Protestantse Kerk in Nederland (hierna genoemd Protestantse Kerk) is in Nederland het 

grootste kerkgenootschap. In de laatste statistische jaarbrief, die in 2019 is gepubliceerd, heeft de 

kerk 1.735.000 leden. Deze leden zijn lid van een lokale kerk. Er zijn ongeveer 1910 lokale 

Protestantse kerken, verspreid over heel Nederland in verschillende dorpen en steden (PKN, 2019). 

Hieronder wordt kort beschreven hoe de Protestantse Kerk ontstaan is. 

De Protestantse Kerk is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 

ontstaan uit een fusie van drie kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde 

Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. 

De Protestantse Kerk is lid van de Wereldraad van Kerken3 (World Council of Churches). 

(De Groot, 2019, p. 5) 

Eind 2020 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek gepubliceerd waarin 

geconcludeerd wordt dat in 2019 de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet behoorde tot 

een religieuze groep. De Protestantse Kerk wordt in dit onderzoek ook genoemd. Uit de cijfers 

blijkt dat de betrokkenheid bij de Protestantse Kerk in 2019 opnieuw is afgenomen (CBS, 2020). 

Het overzicht van het aantal leden binnen de Protestantse Kerk bevestigt deze trend. Het aantal 

leden neemt namelijk in kwantitatieve zin af (PKN, 2019). Uit het bovengenoemde onderzoek 

blijkt daarnaast dat vooral een oudere groep mensen betrokken lijkt te zijn bij een kerk en dat dit 

ook de groep is die vaker de kerk bezoekt dan jongeren en jongvolwassenen (Reformatorisch 

Dagblad [RD], 2020). Deze uitkomsten bevestigen de analyse binnen de Protestantse Kerk waarin 

wordt geconcludeerd dat het afnemende aantal leden vooral voortkomt uit een scheve 

leeftijdsopbouw. Uit de cijfers van de statistische jaarbrief blijkt dat oudere personen (60-plussers) 

sterk oververtegenwoordigd zijn binnen de Protestantse Kerk (PKN, 2019). Vaak wordt gedacht 

dat de krimp van de Protestantse Kerk voornamelijk het gevolg is van vergrijzing en overlijden. 

Voor 40% is dat inderdaad het geval. De grootste krimp wordt echter veroorzaakt doordat 

jongvolwassenen zich uitschrijven. Het gaat hierbij om 60% van het totaal van de krimp. Van deze 

uittreders is de helft tussen de 15 en 34 jaar (De Groot, 2020c). In het onderzoek van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat het kerkelijk landschap in de afgelopen jaren sterk 

is veranderd. In de jaren zestig was meer dan 80% van de Nederlandse bevolking betrokken bij een 

kerk (CBS, 2020). De kerk bevindt zich op dit moment in een totaal ander tijdsgewricht. Door de 

maatschappelijke ontwikkelingen en de afname van de ledenaantallen staat de Protestantse Kerk 

op dit moment voor grote uitdagingen als het gaat om een duurzame toekomst. In een 

                                                           
3 www. www.oikoumene.org/en 
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veelbesproken visienota heeft de Protestantse Kerk deze analyse scherp verwoord: “Onze gang is 

zwaar geworden. Dat voelen we steeds meer. Het lijkt alsof we gevangen zijn geraakt in onze eigen 

kerkcultuur. We stralen voor velen uit een besturenkerk te zijn. Hoe kunnen we komen tot de 

lichtere gang waarmee Jezus ooit zijn leerlingen uitzond?” (Plaisier, 2016, p. 3). De kerk staat voor 

een grote uitdaging als het gaat om de betekenisvolle toekomst van de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals in figuur 1 wordt weergegeven is sprake van een complex probleem. Het kan behulpzaam 

zijn om vanuit het systeemdenken de complexiteit van de situatie te visualiseren door middel van 

een systeemloop. Hardnekkige systematische patronen worden hierdoor inzichtelijk gemaakt 

(Schaveling & Bryan, 2015). Uit bovenstaand figuur blijkt dat de Protestantse Kerk te maken heeft 

met een systeem dat tekortschiet. Het is van belang om te onderkennen dat de situatie binnen de 

Protestantse Kerk niet losstaat van alle omliggende sociale systemen. Dit blijkt tevens uit de 

analyses in paragraaf 1.1 en 1.2, waarin naar voren is gekomen dat de polarisatie in de samenleving 

toeneemt en dat de huidige Nederlandse samenleving aan het kantelen is. Dit leidt tot onrust en 

wantrouwen, ook richting het instituut kerk. Figuur 1 toont aan dat de reactie van de kerk op de 

ontwikkelingen in de samenleving tot gevolg heeft gehad dat een naar binnen gerichte cultuur en 

Figuur 1   
Een falend systeem van de Protestantse Kerk in Nederland 
Overgenomen uit “Een betekenisvolle kerk voor iedereen! De Protestantse Kerk op weg naar 
een duurzame transitie” door de Groot, J., 2019, Breukelen: Nyenrode Business Universiteit. 
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structuur is ontstaan. Dit wordt bevestigd door de recente statistische gegevens en analyses waaruit 

blijkt dat steeds minder mensen zich aangetrokken voelen tot de kerk. Vanuit het systeemdenken 

wordt dit een versterkend effect genoemd (Schaveling & Bryan, 2015). Het tekortschietende 

systeem laat dit versterkende effect zien door bijvoorbeeld de eendimensionale invulling van het 

kerk-zijn. Dit wordt in steeds sterkere mate veroorzaakt door een vergrijzend ledenbestand. Hieruit 

blijkt dat veel jonge mensen in de kerk geen passende bedding meer vinden voor hun 

geloofsbeleving en zingevingsvragen. Een naar binnen gerichte cultuur zorgt ervoor dat er te weinig 

aandacht is voor de behoeften uit de maatschappij. Hierdoor vinden nieuwe mensen moeilijk 

aansluiting bij de kerk en dit kan leiden tot weinig aanwas van nieuwe leden. Het tekortschietende 

systeem heeft tevens invloed op de bovenplaatselijke structuur van de kerk. Door het versterkende 

effect van het systeem wordt het landelijke beleid beïnvloed door dezelfde uitdagingen, omdat in 

de bovenplaatselijke organen leden van plaatselijke gemeenten worden afgevaardigd (De Groot, 

2019).  

De Tsjechische hoogleraar Halík roept in een onlangs verschenen autobiografie de kerk op om na 

te denken over de toekomst: 

Als de kerk niet door een diepe hervorming heen gaat, zullen de kerken binnen één 

generatie gesloten zijn. De hervorming die ik voor me zie, zou levende centra van meditatie 

en overdenking moeten creëren. Net zoals de Middeleeuwse universiteiten, die geen 

fabrieken van diplomaten waren, maar gemeenschappen waarin mensen de waarheid 

zochten door middel van discussie en debat. Dat soort nieuwe centra, waarin samen 

gebeden en geleefd wordt, is het begin van de hervorming. De kerk dient actief te zijn in 

de samenleving, door het steunen van de ecologie, van de minderheden en de 

gemarginaliseerden, zoals de armen en vervolgden. (Tiekstra, 2020) 

Voor een duurzame toekomstgerichte oplossing is een radicale systeeminnovatie nodig. Om dit te 

bereiken is het volgens Yperen et al. (2017) van belang dat de kerk ruimte creëert voor 

vernieuwingsbewegingen binnen en buiten de kerk. Door de vernieuwingsbewegingen wordt de 

status quo ter discussie gesteld. Daarnaast dient de kerk meer aan te sluiten bij maatschappelijke 

trends en ontwikkelingen. De coronacrisis (COVID-19) lijkt een mooie kans te bieden om de ware 

aard van de kerk te tonen. De kerken lijken weer meer midden in de maatschappij aanwezig te zijn. 

De minister-president constateerde dat de kerken een belangrijke rol hebben in de ‘textuur van de 

samenleving’ (Van Houten, 2020). Dit heeft vooral te maken met de veelheid aan praktische en 

creatieve initiatieven die de kerk ontplooit. Het is hoopvol om te zien dat de kerk erin slaagt om 

relevant te zijn in een diepe crisis. Er zijn verschillende innovatieve voorbeelden te noemen die 
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betekenisvol zijn voor de brede maatschappij.4 Het is een uitdaging voor de Protestantse Kerk om 

deze beweging ook duurzaam te verankeren. 

1.4 Managementprobleem  

Het lukt de Protestantse Kerk onvoldoende om betekenisvol kerk te zijn voor een brede groep 

Nederlanders, met name jongvolwassenen. Hierdoor ontstaat een scheve leeftijdsopbouw en is er 

onvoldoende aanwas van jonge leden. Het bestaansrecht van de kerk staat hierdoor onder druk.    

1.5 Praktijkvraag 

Hoe kan de Protestantse Kerk in Nederland tegemoetkomen aan de behoeften aan zingeving bij 

jongvolwassenen in Nederland? 

1.6 Academische relevantie 

De Griekse filosoof Plato observeerde vierhonderd jaar voor Christus al dat mensen voortdurend 

op zoek zijn naar het Goede. Hij sprak over de ziel als belangrijke bron van onze verlangens. Hij 

lokaliseerde begerende verlangens in onze buik. In het hart zijn de vurige verlangens te lokaliseren. 

Tot slot bevat het hoofd het verlangen naar wijsheid. Overkoepelend aan deze verlangens is het 

verlangen naar verbinding. Alle bovengenoemde verlangens hebben te maken met de zin van het 

bestaan (Plato, 2010). Het is niet nieuw voor een mens om na te denken over de zin van het bestaan. 

Dit gebeurt al eeuwenlang. Zo wordt ook al vele jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 

het fenomeen zingeving.5 In de veelheid aan onderzoeken worden verschillende definities gebruikt. 

Wat opvalt is dat in verschillende studies ten minste drie componenten in de definitie van zingeving 

terugkomen (Heintzelman & King, 2014). Dit zijn de volgende drie componenten: het hebben van 

een doel in het leven, een leven dat van betekenis is en een leven dat begrijpelijk is en wordt gekenmerkt 

door regelmaat, voorspelbaarheid en betrouwbare verbindingen. In vrijwel alle onderzoeken naar 

het fenomeen zingeving worden kwantitatieve vragenlijsten gebruikt om individuen te vragen om 

(de mate van) zingeving te definiëren en te wegen. Naast het onderzoek naar de inhoud van 

zingeving is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen zingeving en het welzijn van mensen 

(Hadden & Smith, 2019; Steger & Frazier, 2005; Ivtzan et al., 2013). In veel studies is onderzocht 

of zingeving een psychologische basisbehoefte is en daarmee een belangrijke voedingsbron is voor 

het welzijn van de mens (Hadden & Smith, 2019). Een aantal onderzoeken betrekt daarbij ook 

                                                           
4 Door bijvoorbeeld #Nietalleen worden lokale hulpinitiatieven van onder andere kerken verbonden aan hulpvragers 
uit de brede samenleving en andere maatschappelijke organisaties. Hierdoor wordt praktische hulp geboden aan een 
brede groep Nederlanders (https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/suggesties-rond-nietalleen/). 
5 In de wetenschappelijke literatuur worden de formuleringen ‘meaning in life’ of ‘purpose in life’ door elkaar gebruikt.  
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religie als variabele, omdat religie een sterke correlatie heeft met zingeving (Steger & Frazier, 2005; 

Ivtzan et al., 2013). Deze onderzoeken zijn veelal kwantitatief van aard en onderzoeken de 

correlatie tussen verschillende variabelen.  

Naast het verkennen van het fenomeen zingeving, is het in het kader van dit onderzoek van belang 

om de verbinding te leggen met het fenomeen sociale infrastructuur. Een empirisch onderzoek 

naar de sociale bedding van morele bindingen heeft het belang aangetoond van het creëren van 

(nieuwe) sociale infrastructuren (bedding) voor zingevingsvragen (binding) (Bovens & Hemerijck, 

1996). Deze bedding (infrastructuur) is noodzakelijk om bindingsvragen (zingeving) handen en 

voeten te geven in de praktijk van alledag. Volgens Bovens en Hemerijck (1996) kan deze sociale 

infrastructuur bestaan uit regels, organisaties of instituten waarbinnen mensen kunnen opereren. 

Door een sociale infrastructuur worden mensen in staat gesteld hun idealen te realiseren (Bovens 

& Hemerijck, 1996). In het onderzoek van Bovens en Hemerijck (1996) wordt gesteld dat veel 

bestaande sociale infrastructuren tekortschieten. Blijkbaar kan een bestaande sociale infrastructuur 

het aangaan, doorleven en doordenken van zingevingsvragen ook in de weg staan. Hierbij sluiten 

Bovens en Hemerijck (1996) aan bij een Durkheimiaanse vraagstelling waarin aandacht wordt 

gevraagd voor een deugdelijke empirische analyse om in kaart te brengen wat daadwerkelijk 

noodzakelijk is om zingevingsvragen (binding) in een passende (nieuwe) sociale infrastructuur 

(bedding) aan te gaan (Durkheim, 1960; Bovens & Hemerijck, 1996). Dit vereist nader onderzoek 

naar een passende sociale infrastructuur (bedding) die nodig is om deze zingevingsvragen te laten 

gedijen. In het kader van dit onderzoek is het empirisch onderzoek van Van Wijnen (2016) 

waardevol. Van Wijnen (2016) heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de krimpende kerk 

en de behoefte van jongeren (15-21 jaar) aan een omgeving om bezig te zijn met het geloof. Hoewel 

dit onderzoek betrekking heeft op jongeren binnen een kerkelijke omgeving en het onderzoek 

primair de focus legt op een omgeving om met geloof bezig te zijn, is het interessant om dit 

onderzoek te bestuderen. Het gaat in dit onderzoek immers tevens om een passende sociale 

infrastructuur gebaseerd op de ervaringen van de jongeren zelf. Van Wijnen (2016) concludeert dat 

het huidige institutionele model van kerk-zijn voor jongeren niet meer passend is om met geloof 

bezig te zijn. Dit sluit nauw aan bij de conclusies van Bovens en Hemerijck (1996) die stellen dat 

veel bestaande (institutionele) sociale infrastructuren tekortschieten. 

Naast de verkenning van de academische publicaties over de fenomenen zingeving en sociale 

infrastructuur, is de academische relevantie van dit onderzoek gelegen in het feit dat in dit onderzoek 

wordt aangesloten bij het empirische onderzoek van Bovens en Hemerijck (1996) naar ‘binding’ en 

‘bedding’. Bovens en Hemerijck (1996) geven in hun onderzoek aan dat vervolgonderzoek nodig 
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is naar meer maatschappelijke terreinen.6 In een kantelende samenleving, waarin het voortbestaan 

van het instituut kerk onder druk staat, is het relevant om het onderzoek naar ‘binding’ en ‘bedding’ 

na vijfentwintig jaar te verbreden en te actualiseren. In dit onderzoek wordt het onderzoek van 

Bovens en Hemerijck (1996) verbreed tot een analyse van de benodigde sociale infrastructuur voor 

zingeving. Hiermee worden nieuwe wegen bewandeld die aansluiten bij de actualiteit. In deze 

nieuwe wegen wordt de focus gelegd op de verbinding tussen beide fenomenen. In dit verband 

wordt onderzocht welke fit tussen beide fenomenen vereist is om zingevingsvragen relevant te laten 

zijn in de praktijk van alledag. Tot op heden is geen relevant kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat 

ingaat op de fit tussen bovengenoemde fenomenen. Om de sociale infrastructuur accuraat te 

duiden, is het tevens van belang om het fenomeen zingeving kwalitatief te onderzoeken, naast het 

kwantitatieve onderzoek naar het concept zingeving en de correlatie tussen verschillende variabelen 

(religie, zingeving en psychologisch welzijn). Hiermee wordt zingeving in een Nederlandse context 

binnen een specifieke doelgroep (namelijk jongvolwassenen met postmoderne waarden) op een 

nieuwe wijze kwalitatief onderzocht en verbonden met een passende sociale infrastructuur. 

1.7 Onderzoeksdoel 

Dit onderzoek heeft tot doel om inzichtelijk te maken welke behoeften jongvolwassenen in 

Nederland hebben ten aanzien van zingeving, in relatie tot de sociale infrastructuur die 

noodzakelijk is om zingevingsvragen aan te gaan, te doorleven en een plek te geven in het dagelijks 

leven. De focus van dit onderzoek ligt op de interpretaties, de opvattingen en de betekenis die 

jongvolwassenen geven aan zingeving en de daarvoor benodigde sociale infrastructuur. 

1.8 Onderzoeksvraag 

Welke behoeften hebben jongvolwassenen in Nederland ten aanzien van de sociale infrastructuur om 

invulling te geven aan hun zingeving? 

1.9 Leeswijzer 

De opbouw van deze thesis is als volgt. In dit hoofdstuk zijn de achtergrond en de aanleiding van 

het onderzoek beschreven. Dit heeft geleid tot een managementprobleem en een praktijkvraag. 

Vervolgens is de relevantie van het onderzoek aangetoond en is de onderzoeksvraag 

geformuleerd. Het theoretisch kader van dit onderzoek wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2. In dit 

hoofdstuk worden a-priori thema’s opgesteld met betrekking tot de fenomenen zingeving en 

sociale infrastructuur. In hoofdstuk 3 worden de methodologische keuzes beschreven. In dit 

                                                           
6 Het empirisch onderzoek van Bovens en Hemerijck (1996) is exclusief gericht op: onderwijs, verzorgingsstaat, 
gezondheidszorg, politiek en bedrijfsmatige overheid. 
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verband wordt aandacht besteed aan de filosofische achtergrond van de methodologie, de 

gekozen onderzoeksvorm, de interviewmethode en de wijze van analyseren. In hoofdstuk 4 

worden vervolgens de onderzoeksresultaten gepresenteerd en onderbouwd met quotes uit de 

interviews. Ook worden in dit hoofdstuk de onderliggende verbanden en patronen inzichtelijk 

gemaakt. De resultaten worden bediscussieerd en vergeleken met de theoretische fenomenen in 

hoofdstuk 5. De thesis wordt afgesloten met hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk bevat de conclusie van 

het onderzoek, waarin de onderzoeksvraag wordt beantwoord. Tevens wordt in dit hoofdstuk 

een vertaling naar de praktijk gemaakt door aanbevelingen te formuleren. Tot slot wordt in dit 

hoofdstuk gereflecteerd op de rol van de onderzoeker. In onderstaande figuur (figuur 2) is de 

opbouw van de thesis schematisch weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 
De opbouw van de thesis: Zinvolle verbinding 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

Dit onderzoek is gericht op de behoeften van jongvolwassenen in Nederland ten aanzien van sociale 

infrastructuur om invulling te geven aan hun zingeving. Om de fenomenen zingeving en sociale 

infrastructuur te duiden, wordt in dit hoofdstuk het theoretisch kader van beide fenomenen 

uitgewerkt vanuit bestaande relevante academische onderzoeksgebieden en literatuur. In paragraaf 

2.2 wordt het fenomeen zingeving nader uitgewerkt. In paragraaf 2.3 wordt de verbinding gelegd 

tussen de vraag naar zingeving en de benodigde sociale infrastructuur. In dit onderzoek wordt 

sociale infrastructuur benoemd als de relatie tussen morele binding en de benodigde sociale 

bedding (Bovens & Hemerijck, 1996). Beide fenomenen worden uitgewerkt in een overzicht van 

belangrijke aanknopingspunten voor het vervolg van het onderzoek. Deze aanknopingspunten 

worden vormgegeven door een overzicht van a-priori thema’s.  

2.2 Zingeving 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 hebben de veranderende maatschappelijke ordening en het 

verdwijnen van de ideologische pijlers zoals religie niet tot gevolg dat de vraag naar zingeving 

eveneens erodeert. In de maatschappij blijkt een verlangen aanwezig te zijn naar een diepere 

betekenis van het leven. De uitbraak van het coronavirus heeft dit verlangen versterkt (Rozema, 

2020). Dit verlangen wordt tevens onderbouwd in de wetenschappelijke literatuur, waarin naar 

voren komt dat zingeving wordt gezien als een vitaal onderdeel van het mentale proces en gedrag 

van mensen (Frankl, 1979; Steger, 2012b). Een traditionele kijk op zingeving gaat uit van een 

grootse ervaring die ver uitstijgt boven de dagelijkse beslommeringen (Heintzelman & King, 2014; 

Steger, 2012b). Empirisch onderzoek heeft echter aangetoond dat zingeving juist ervaren wordt in 

het dagelijks leven, in tegenstelling tot de traditionele visie op zingeving (King et al, 2006; Van 

Tongeren & Green, 2010).  

Zingeving is in de wetenschappelijke literatuur reeds decennialang een onderwerp van onderzoek 

en gesprek (bv. Antonovsky, 1993; Baumeister, 1991; Maslow, 1968). In de laatste jaren zijn 

meerdere definities van zingeving geformuleerd. Als voorbeeld wordt hieronder een tweetal 

definities gegeven. “Lives may be experienced as meaningful when they are felt to have a 

significance beyond the trivial or momentary, to have purpose, or to have a coherence that 

transcends chaos” (King et al, 2006, p. 180). Een ander voorbeeld: “Meaning is the web of 

connections, understandings, and interpretations that help us comprehend our experience and 

formulate plans directing our energies to the achievement of our desired future. Meaning provides 
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us with the sense that our lives matter, that they make sense, and that they are more than the sum 

of our seconds, days, and years” (Steger, 2012a, p. 65). 

Wat opvalt is dat in de verschillende definities een aantal gezamenlijke componenten naar voren 

komt (Hadden & Smith, 2019; Heintzelman et al., 2014). Een belangrijke component van zingeving 

is het hebben van een doel in het leven (Heintzelman et al., 2014). Het hebben van een levensdoel 

kan gerelateerd zijn aan het hier en nu of aan toekomstige doelen. Volgens Baumeister (1991) is 

het hebben van een levensdoel onder te verdelen in twee categorieën, namelijk: doel (goal) en 

vervulling (fulfilment). Een persoon kan door een of beide categorieën worden gemotiveerd om aan 

de behoefte te voldoen. 

Doelen zijn ideeën over gewenste, potentiële toekomstige situaties. Als een persoon leeft met het 

gevoel een doel te hebben, worden de huidige activiteiten georganiseerd om uiteindelijk het doel te 

bereiken. Doelen kunnen variëren van doelen op de korte termijn tot doelen op de lange termijn. 

Ambitieuze langetermijndoelen kunnen als een belangrijk kader dienen om een zinvol leven te 

leiden. Deze doelen kunnen richting geven aan het leven. Vaak kunnen langetermijndoelen worden 

onderverdeeld in een reeks kortetermijndoelen (MacKenzie & Baumeister, 2014). 

Een vervulling is een idee van een gewenst, huidig of mogelijk toekomstig subjectief idee. 

Mackenzie en Baumeister (2014) beschrijven een vervulling als volgt:  

“A fulfillment is an idea of some desired, present, or possibly future subjective state. Fulfillments 

are difficult to define, but they usually consist of a feeling of positive affect as well as an attainment 

of some goal. People believe that when they become fulfilled, they will be happier than they are 

now” (MacKenzie & Baumeister, 2014, p. 30) 

De wens om vervuld te worden komt voort uit een abstract idee over een geïdealiseerde 

toekomstige subjectieve toestand die op een dag bereikt kan worden als een bepaald doel wordt 

behaald (MacKenzie & Baumeister, 2014). 

Naast een levensdoel is volgens Baumeister (1991) een zinvol leven een leven dat ertoe doet, een 

leven dat van betekenis is. Een betekenisvol leven wordt gekenmerkt door verschillende aspecten. 

In het algemeen is een leven betekenisvol als het leven voldoet aan bepaalde waarden. De behoefte 

aan een betekenisvol leven verwijst naar de motivatie van mensen om te ervaren dat hun gedachten 

en hun gedrag goed, juist en gerechtvaardigd zijn. Religie is een goed voorbeeld hiervan en maakt 

het mogelijk dat mensen hun leven en de daarbij passende waarden kunnen spiegelen aan Gods 

woord als de ultieme waarheid (MacKenzie & Baumeister, 2014). In dit verband zijn de volgende 

waarden van belang: barmhartigheid, vergevingsgezindheid, rechtvaardigheid, naastenliefde, geloof 
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en vertrouwen (Nullens, 2006). Daarnaast zijn cultuur en samenleving belangrijke bronnen voor 

waardesystemen. Het kan hierbij gaan om vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit en werk 

(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2014). 

Uit onderzoek is gebleken dat de behoefte aan eigenwaarde ook betekenis aan het leven geeft en 

daarmee bijdraagt aan zingeving. Indien personen een positief gevoel van eigenwaarde ervaren, 

voelen zij zich beter. Deze eigenwaarde komt onder meer tot stand door sociale vergelijking, 

waarbij de eigen status en successen worden vergeleken met anderen. Eigen successen worden vaak 

erkend en zaken die mislukken worden toegerekend aan anderen of externe omstandigheden. 

Hiermee wordt het gevoel van eigenwaarde versterkt. Deze vergelijkingen zijn meestal subjectief 

van aard en worden zelden geverifieerd met feitelijke omstandigheden (MacKenzie & Baumeister, 

2014).  

Een laatste veel gedeelde component die bijdraagt aan zingeving is meer cognitief van aard. Een 

zinvol leven is begrijpelijk en wordt gekenmerkt door regelmaat, voorspelbaarheid en betrouwbare 

verbindingen (Antonovsky, 1993; Baumeister, 1991; Baumeister & Vohs, 2002). Deze component 

is van belang, omdat mensen het gevoel moeten hebben dat hun doelen en waarden in het leven 

gerealiseerd kunnen worden.  

Naast bovenstaande drie componenten waar Hadden en Smith (2019) en Heintzelman et al. (2014) 

naar verwijzen, tonen diverse onderzoeken aan dat het behoren tot een groep of relaties met 

anderen van wezenlijk belang zijn om zingeving te ervaren. Baumeister en Leary (1995) stellen zelfs 

dat het behoren tot een groep of een sociaal systeem (belonging) behoort tot de biologische behoefte 

van een mens. Met dit gegeven zou het logisch zijn dat interpersoonlijke relaties een grote bijdrage 

kunnen leveren aan zingeving. Empirisch onderzoek heeft sterk bewijs geleverd voor het bestaan 

van een nauw verband tussen zingeving en interpersoonlijke relaties (Debats, 1999). 

Onderzoeksgegevens suggereren dat sociale relaties de meest gerapporteerde zingevingsbron in het 

leven zijn (Debats, 1999). Lambert et al. (2010) vroegen deelnemers aan de studie om de 

belangrijkste zingevingsbronnen in hun leven te rangschikken. Uit deze studie kwam naar voren 

dat 68% van de respondenten familie beschouwde als de belangrijkste bron van zingeving in het 

leven. Daarnaast beschouwde 14% vrienden als de primaire bron van zingeving. Dit betekent dat 

82% van de respondenten persoonlijke relaties als de belangrijkste bron van zingeving beschouwde.   

2.3 Zingeving, religie en spiritualiteit 

Zoals beschreven bestaan de definities van zingeving uit meerdere componenten. Heintzelman et 

al. (2014) beschouwen het ervaren van een doel in het leven als een belangrijke component van 
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zingeving. Ten aanzien van het ervaren van een doel wordt een onderscheid gemaakt tussen een 

concreet doel (goal) en vervulling (fulfilment) (Baumeister, 1991). Uit diverse onderzoeken is 

gebleken dat religie en spiritualiteit een positieve invloed hebben op het ervaren van een doel in 

het leven (fulfilment) en daarmee op het ervaren van zingeving (Steger & Frazier, 2005; Yoon, et 

al., 2015; Krok, 2015; Ivtzan, et al., 2013). In het kader van de aanleiding van dit onderzoek wordt 

dit fenomeen nader uitgewerkt.    

Voordat hier uitgebreid op ingegaan wordt, is het van belang om te onderkennen dat de begrippen 

religie en spiritualiteit in veel onderzoeken door elkaar en naast elkaar gebruikt worden. Toch gaat 

het hier wel degelijk om twee verschillende fenomenen. Bij religie wordt vaak verwezen naar een 

meer geïnstitutionaliseerde heilige ervaring via formele rituelen en regels, terwijl spiritualiteit 

meestal wordt gedefinieerd als een subjectieve ervaring, vrij van dogma en geassocieerd met een 

transcendente en heilige ervaring (Zinnbauer et al., 1997; Hill et al., 2000; Yoon et al., 2015). 

Hoewel beide fenomenen een verschillende invulling kennen, gaan de fenomenen hand in hand. 

McGrath (1999) suggereert ‘there need be no tension between an inwardly appropriated faith and 

its external observance, in that the latter naturally leads the former’. De twee fenomenen 

overlappen en hebben gezamenlijke karakteristieken. In het kader van dit onderzoek is ervoor 

gekozen om beide fenomenen naast elkaar te gebruiken in navolging van veel onderzoekers (Miller 

& Thoresen, 2003).  

Religie en spiritualiteit stellen personen in staat om een doel in hun leven te ervaren (Steger & 

Frazier, 2005). In de literatuur komt naar voren dat religie een unieke mogelijkheid biedt om 

zingeving te ervaren, omdat religie de volgende vier kenmerken heeft (Krok, 2015): 

1. Religie is het meest uitgebreid van alle systemen ten aanzien van zingeving, omdat religie 

een uitgebreid scala aan andere bronnen van zingeving omvat, zoals sociale relaties, familie 

en persoonlijke relaties. 

2. Religie is toegankelijk en draagt bij aan algemene zingeving, doordat religieuze waarden 

nagestreefd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn leerstellingen en 

geloofsbelijdenissen, religieus onderwijs en ethische waarden voor acceptabel en 

onaanvaardbaar gedrag. 

3. Religie geeft handen en voeten aan de zoektocht naar het transcendente, de onzichtbare 

realiteit.  

4. Religie geeft een gevoel van zingeving, omdat ervaringen van mensen geclaimd kunnen 

worden als bedoelingen van een hogere macht en daarmee betekenis wordt gegeven aan 

het heilige karakter van religie. 
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Hill en Pargament (2003) en George et al. (2002) werken de kenmerken van religie in relatie tot 

zingeving concreter uit in de volgende elementen: ervaren van de nabijheid van God, religie als een 

motiverende en oriënterende kracht, religieuze gemeenschap als ondersteunende gemeenschap en 

de worsteling van betekenisvolle religieuze figuren als identificatiefiguren.  

In de ontwikkeling van de Spiritual Transcendence Scale heeft Piedmont (1999) de definitie van 

spiritualiteit nader uitgewerkt. 

The capacity of individuals to stand outside of their immediate sense of time and place and 

to view life from a larger, more objective perspective. This transcendent perspective is one 

in which a person sees a fundamental unity underlying the diverse strivings of nature. 

(Piedmont, 1999, p. 988). 

Deze definitie wordt uitgewerkt in drie facetten (Piedmont, 2001): 

1. Vervulling van gebed: gevoelens van vreugde en tevredenheid die het resultaat zijn van 

persoonlijke ontmoetingen met een transcendente werkelijkheid. 

2. Het gevoel onderdeel te zijn van een groter universeel geheel. 

3. Verbondenheid, een overtuiging dat je deel uitmaakt van een groter menselijk geheel. 

Zoals hierboven genoemd hebben beide fenomenen overlappende kenmerken. Bij zowel religie als 

spiritualiteit bestaat het verlangen om deel uit te maken van een groter geheel. Dit kunnen zowel 

familie en vrienden zijn als een religieuze gemeenschap of een transcendente hogere werkelijkheid. 

Daarnaast wordt bij zowel religie en spiritualiteit aangegeven dat bijgedragen wordt aan religieuze 

waarden en de zoektocht naar (een ontmoeting met) de transcendente werkelijkheid.  

2.4  A-priori thema’s zingeving 

Op basis van het literatuuronderzoek naar zingeving zijn de volgende a-priori thema’s gedestilleerd 

die als startpunt fungeren van het empirisch onderzoek: 
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2.5 Zingeving in relatie tot sociale infrastructuur 

In paragraaf 2.2 is het fenomeen zingeving uitgewerkt op basis van de bestaande wetenschappelijke 

literatuur. In deze paragraaf wordt de brug gemaakt naar het tweede onderdeel van de 

onderzoeksvraag, namelijk de sociale infrastructuur. In de uitwerking is gebruikgemaakt van de 

theorie van Bovens en Hemerijck (1996). Zoals in paragraaf 1.6 (academische relevantie) is 

beschreven, hanteren Bovens en Hemerijck (1996) een Durkheimiaanse vraagstelling. Hiermee 

wordt bedoeld dat in het onderzoek niet een wenselijke sociale infrastructuur is beschreven, maar 

nadrukkelijk is gezocht naar de empirische werkelijkheid (Bovens & Hemerijck, 1996). Wat is er 

daadwerkelijk nodig om zingevingsvragen te laten gedijen? De studie van March en Olsen (1989) 

heeft Bovens en Hemerijck (1996) een handreiking gegeven om morele binding en sociale bedding 

tegenover elkaar te zetten en te zoeken naar de verbinding tussen beide fenomenen. Onder een 

morele binding worden de normen en waarden verstaan die een institutie een bijzondere coherentie 

Tabel 1 
A-priori thema’s van zingeving 
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geven. Deze coherentie, aantrekkingskracht of binding leidt tot vertrouwen in een institutie 

(Bovens & Hemerijck, 1996). In het kader van de aanleiding van dit onderzoek is het interessant 

om op te merken dat Durkheim in zijn werk Les formes élémentaires de la vie religieuse ook spreekt over 

de bindende functie van religieuze overtuigingen. Religieuze overtuigingen bevorderen volgens 

Durkheim de ontwikkeling van een zelfstandig moreel bewustzijn. Het gaat hierbij volgens 

Durkheim om de ontwikkeling van een morele binding die de geloofsgemeenschap cohesie en 

cultureel houvast geeft (Durkheim, 1960). In dit kader wordt in dit onderzoek zingeving gezien als 

belangrijk fenomeen dat een persoon, een gezin of een instituut een bijzondere coherentie geeft en 

daarmee ook een bindende functie heeft (Bovens & Hemerijck, 1996). Om deze reden is ervoor 

gekozen om zingeving ook te scharen onder morele bindingen.  

Daarnaast stellen Bovens en Hemerijck (1996) in navolging van March en Olsen (1989) dat morele 

bindingen nooit losstaan van een sociale bedding. Ook voor zingeving geldt dat 

zingevingsvraagstukken nooit losstaan van een sociale bedding. Bovens en Hemerrijck (1996) 

noemen de sociale bedding ook wel de sociale infrastructuur. In het vervolg van dit onderzoek 

wordt gesproken over zingeving (morele binding) en sociale infrastructuur (sociale beding).  

Uit het empirisch onderzoek van Bovens en Hemerijck (1996) blijkt dat een adequate sociale 

infrastructuur de betrokkenheid van mensen met zingeving aantrekt. In een review-artikel wordt 

bevestigd dat het vermeende morele verval en de vraag naar zingeving in de maatschappij ook 

verband houden met het wegvallen van de cultureel bindende functie van traditionele instituties 

(Arts, 1997). Bovens en Hemerijck (1996) concluderen in hun onderzoek zelfs dat de kerk en het 

verzuilde verenigingsleven in veel steden geen rol meer spelen in de nieuwe zingevingsvragen, 

onder andere omdat de sociale infrastructuur niet meer aansluit bij de bestaande behoeften. Deze 

conclusie wordt bevestigd op basis van figuur 1 uit hoofdstuk 1, waarin een tekortschietend systeem 

van de Protestantse Kerk gevisualiseerd en beschreven is.  

Bovens en Hemerijck (1996) geven aan dat een fit tussen de zingevingsvraag en de benodigde 

sociale infrastructuur van wezenlijk belang is. Deze fit is van belang, omdat zingeving een 

vruchtbare bodem vereist om tot uiting te komen in de praktijk van alledag. Deze fit kan vergeleken 

worden met het beeld van een rivier. De rivier maakt de bedding, maar de bedding maakt ook de 

rivier. Beide fenomenen hebben elkaar nodig. Met andere woorden, een passende sociale 

infrastructuur kan evenals de bedding van een rivier beperkend werken door bestaande regels, 

vormen of formeel historisch gevormde gebruiken. Daarentegen kan een sociale infrastructuur ook 

constituerend werken en kan een bedding gecreëerd worden waardoor mensen in staat gesteld worden 

om hun idealen, aspiraties en verlangens ten aanzien van zingeving in de werkelijkheid te realiseren. 
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Hiermee geeft de sociale infrastructuur voeding aan de zingevingsvraag of de behoeften. Het beeld 

van de rivier geeft krachtig weer dat niet alleen de zingevingsvraag van belang is, maar ook een 

passende sociale infrastructuur die zowel beperkend als constituerend kan werken (Bovens & 

Hemerijck, 1996).  

In het boek The Myth of the Moral Brain benadert Wiseman (2016) het aangaan van morele bindingen 

en zingevingsvragen vanuit een complexe samenhang van op elkaar inwerkende elementen. Hierbij 

kan gedacht worden aan biologische, filosofische, sociologische en psychosociale elementen. In het 

onderzoek reageert Wiseman (2016) sterk op de in zijn ogen mensonterende beweringen uit 

biomedische onderzoeken, waarin wordt beweerd dat de morele werkelijkheid vooral beïnvloed 

wordt door neurobiologische factoren. Deze primaire biologische benadering is volgens Wiseman 

(2016) niet de meest geschikte lens om het moreel functioneren van de mens te benaderen. 

Wiseman (2016) pleit voor een complexe samenhang van op elkaar inwerkende elementen, waarbij 

onderzoek heeft uitgewezen dat sociale factoren en omgevingsfactoren van groot belang zijn voor 

het vormgeven van de morele wekelijkheid (Wiseman, 2016). In paragraaf 2.5.3 wordt een aantal 

omgevingsfactoren nader uitgewerkt in het kader van dit onderzoek. Voor nu is het van belang om 

te onderkennen dat op grond van Wiseman (2016) gesteld kan worden dat een sociale omgeving 

van eminent belang is voor de ontwikkeling van zingevingsvragen. Deze constatering sluit aan bij 

het eerder gebruikte beeld van de rivier, waarbij de bedding van de rivier (de sociale infrastructuur) 

voeding kan geven aan de zingevingsvraagstukken.  

Hieronder worden de karakteristieken van het fenomeen sociale infrastructuur nader uitgewerkt en 

beschreven.  

2.5.1 Informele sociale verbanden 

In een empirisch onderzoek van Van Wijnen (2016) onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 21 jaar 

die betrokken zijn bij de Protestantse Kerk wordt geconcludeerd dat de kerk als instituut met haar 

institutionele en organisatorische aspecten niet meer aansluit bij de behoeften van jongeren. 

Jongeren ontmoeten elkaar in organische structuren die zij zelf hebben gecreëerd en ervaren dit 

ook als een vorm van kerk-zijn. Binnen het huidige institutionele model van de Protestantse Kerk 

bestaat hiervoor weinig tot geen ruimte. In figuur 3 wordt de kerk als instituut weergegeven, 

inclusief haar institutionele en organisatorische aspecten.7 De traditionele vorm van kerk-zijn vindt 

                                                           
7 Het institutionele aspect van kerk-zijn is vooral gericht op de identiteit en de theologisch inhoudelijke vorm van 
kerk-zijn. Als te veel gefocust wordt op de dogma’s van kerk-zijn, staat dit creatieve nieuwe organische vormen van 
kerk-zijn in de weg. Het organisatorische aspect van kerk-zijn wordt in de laatste decennia steeds meer beheerst door 
de beheersmatige kant van kerk-zijn. Hierbij kan gedacht worden aan alle aspecten van het tekortschietende systeem 
die inzichtelijk gemaakt zijn in figuur 1. Te veel focus op het organisatorische aspect van kerk-zijn kan het 
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plaats binnen de gesloten cirkel. In figuur 3 komt naar voren dat de organische vormen van kerk-

zijn buiten de kerk plaatsvinden. Hierin wordt zichtbaar dat de behoeften van jongeren om in eigen 

(organische) verbanden samen te komen, niet aansluiten bij de bestaande (traditionele) vorm van 

kerk-zijn. De bestaande regels en gebruiken van deze sociale infrastructuur werken hier beperkend. 

Dit heeft tot gevolg dat binnen de huidige structuur geen fit is tussen de aspiraties en de verlangens 

van de jongeren om invulling te geven aan hun geloof binnen de huidige structuren en regels. 

Uit het onderzoek van Van Wijnen (2016) blijkt dat natuurlijke relaties (zoals vrienden en familie) 

van groot belang zijn voor jongeren om invulling te geven aan hun geloof. Jongeren zijn op zoek 

naar communale (vriendschappelijke) gemeenschappen. Deze gemeenschappen worden niet of 

nauwelijks binnen traditionele kerken gevonden, maar worden gevonden in eigen structuren (Van 

Wijnen, 2016). Een passende sociale infrastructuur voor jongeren is een omgeving waar de kerk 

zichzelf niet organiseert als een traditioneel instituut (figuur 3), maar waar de kerk organisch en 

natuurlijk vormgegeven wordt in de meer informele sociale verbanden. Op deze manier ontstaat 

een fit tussen het verlangen om het geloof (op de eigen manier) te beleven en een sociale 

infrastructuur die constituerend werkt. Het is hierbij van wezenlijk belang dat de sterke 

organisatorische elementen weggenomen worden, omdat deze elementen het traditionele instituut 

in stand houden (Van Wijnen, 2016). In figuur 4 is een vernieuwende kijk op kerk-zijn weergegeven. 

De kerk is weergegeven in een open cirkel waarin de drie sociale vormen van kerk-zijn met elkaar 

verbonden zijn. Wat opvalt is dat de georganiseerde vorm en de organische vorm van kerk-zijn 

naast elkaar bestaan. Iedere vorm heeft eigen eigenschappen en mogelijkheden. Anders dan in 

figuur 3 is weergegeven, stelt Van Wijnen (2016) dat de kerk dient te transformeren van een statisch 

instituut naar een instituut dat continu in beweging is. De organische en organisatorische vorm van 

kerk-zijn dient aanmoedigd te worden om zich te ontwikkelen tot een sociale infrastructuur 

                                                           
theologisch-inhoudelijke aspect van kerk-zijn in de weg staan. Tevens staat dit creativiteit en inhoudelijke innovatie 
in de weg en beperkt dit nieuwe (organische) vormen van kerk-zijn (Van Wijnen, 2016).  

Figuur 3  
De traditionele vorm van de kerk 
Overgenomen uit “Faith in small groups of adolescents” door van Wijnen, H., 2016, Eburon. 
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(bedding) waar jongeren hun idealen en aspiraties en verlangens ten aanzien van het beleven van 

het geloof in de werkelijkheid kunnen realiseren.  

 

2.5.2 Participatie, vertrouwen en integratie 

Volgens Schmeets (2010) gaat een sterke (religieuze) binding gepaard met een grotere participatie 

aan activiteiten en een hoger intermenselijk, maatschappelijk en politiek vertrouwen. Een sociale 

infrastructuur waarin mensen samenkomen om onderling begrip ten aanzien van gezamenlijke 

normen en waarden te bevorderen, wordt bepaald door de mate waarin mensen participeren en 

vertrouwen hebben in elkaar en de maatschappelijke (politieke) instelling (Schmeets & Te Riele, 

2014).   

Bovenstaande aanname is gebaseerd op kwantitatief correlatieonderzoek van Van Beuningen en 

Schmeets (2013) naar onafhankelijke indicatoren om het sociaal kapitaal inzichtelijk te maken. Van 

Beuningen en Schmeets (2013) hebben op basis van dit onderzoek een index van het sociaal kapitaal 

op microniveau ontwikkeld. Hierbij hebben zij gebruikgemaakt van een eerder ontwikkeld model van 

Schmeets en Te Riele (2010), waarin de bovengenoemde twee dimensies participatie en vertrouwen 

een belangrijke plek innemen. In figuur 5 is de ontwikkelde index weergegeven. In deze index wordt 

zichtbaar hoe de twee concepten (participatie en vertrouwen) op microniveau (als manifeste 

Figuur 4  
Een reconstructie van kerk-zijn bestaande uit (informele) sociale verbanden 
Overgenomen uit “Faith in small groups of adolescents” door Van Wijnen, H., 2016, Eburon. 
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variabelen) worden uitgewerkt. De index bevat zes sub-dimensies die onderdeel zijn van de 

volgende twee hoofddimensies: participatie en vertrouwen. Deze sub-dimensies zijn in figuur 5 

weergegeven onder de eerste-orde constructen. De hoofddimensies zijn in figuur 5 weergegeven 

in de twee-orde van de constructen. Uit het onderzoek is gebleken dat de sub-dimensies bestaan 

uit één of meerdere variabelen die weergegeven zijn in figuur 5 (Van Beuningen & Schmeets, 2013).  

Participatie kan onderverdeeld worden in de volgende drie sub-dimensies: sociaal, maatschappelijk 

en politiek. Onder sociale participatie worden onderlinge sociale ontmoetingen verstaan, waarbij 

mensen elkaar niet alleen ontmoeten, maar elkaar ook ondersteunen en helpen (microniveau). 

Daarnaast vindt participatie plaats in het maatschappelijke veld, door bijvoorbeeld vrijwilliger te 

worden bij een vereniging (mesoniveau) of actief lid te worden van een politieke partij 

(macroniveau) (Schmeets & Te Riele, 2010).  

Vertrouwen wordt gedefinieerd als de mate van kwaliteit van sociale netwerken. Het gaat hierbij om 

vertrouwen in intermenselijke relaties en instituten. Ook vertrouwen kan onderverdeeld worden in 

drie sub-dimensies: sociaal vertrouwen (microniveau), maatschappelijk vertrouwen (mesoniveau) 

en politiek vertrouwen (macroniveau). Deze drie sub-dimensies zijn weergegeven onder de eerste- 

orde van constructen.   

Van Beuningen en Schmeets (2013) stellen dat de mate van integratie van de dimensies participatie 

en vertrouwen meer of minder sociale binding oplevert. Dit is weergegeven in figuur 5 onder de 

derde-orde van constructen. Het is hierbij van belang om te onderkennen dat het hierbij niet alleen 

gaat om de participatie en het vertrouwen binnen specifieke groepen, maar ook om de participatie 

en het vertrouwen tussen verschillende groepen. De sociale binding zal toenemen als verschillende 

groepen (bijvoorbeeld lager en hoger opgeleiden, personen met een lager en hoger inkomen, 

autochtonen en etnische groepen, religieuze en niet-religieuze personen) contact hebben en elkaar 

vertrouwen. In het kader van dit onderzoek is niet alleen de vraag naar zingeving (binding) van 

belang, maar ook de sociale infrastructuur (bedding). Er zal een betere fit ontstaan tussen de 

zingevingsvraag en de sociale infrastructuur als de sociale infrastructuur ruimte biedt voor 

participatie, vertrouwen en de integratie van deze dimensies in het contact tussen de verschillende 

groepen in de samenleving (Schmeets & Te Riele, 2010).   
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2.5.3  Het creëren van rituelen 

Wiseman (2016) stelt dat de verschillende geloofstradities per definitie invloed hebben op de 

ontwikkeling van zingeving. Dit komt doordat de geschiedenis van West-Europa - vaak onbewust 

- doortrokken is van het christelijk geloof en zijn traditie. Het is niet mogelijk om te spreken over 

zingeving en de invloed van het christelijk geloof daarbij uit te sluiten. Het is daarom van belang 

om te onderkennen dat een sociale infrastructuur met betrekking tot zingeving karakteristieken 

heeft van een geloofstraditie. Rituelen zijn van belang in het kader van zingeving. Wiseman (2016) 

heeft daarom onderzocht hoe het christelijk geloof vormgegeven wordt en welke sociale 

infrastructuur daarvoor noodzakelijk is. De vorming van het christelijk geloof kan volgens 

Figuur 5  
Index van het sociaal kapitaal op microniveau 
Aangepast overgenomen uit “Het belang van religie voor sociale samenhang” door Schmeets, H., 2013, 
Centraal Bureau voor de Statistiek.https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2013/51/2013-12-04-
b15-art.pdf?la=nl-nl  
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Wiseman (2016) enkel plaatsvinden in een groep waar het christelijk geloof gepraktiseerd wordt. 

De christelijke gemeenschap is de ideale plek waar christelijke rituelen doorleefd kunnen worden. 

Belangrijke voorbeelden van christelijke rituelen zijn: samen bidden, samen zingen, samen leren en 

een ruimte creëren waar naar elkaar wordt omgezien en geluisterd. Deze rituelen zijn volgens 

Wiseman (2016) eveneens van belang in het kader van zingeving.  

Het blijkt dat in de samenleving sprake is van een hernieuwde aandacht voor persoonlijke en 

gemeenschapsvormende rituelen. Rituelen worden vaak verbonden met religie, maar lijken nu ook 

in nieuwe en open vormen terug te komen. Dit fenomeen wordt ‘ritualizing’ genoemd (Grimes, 

2001). Een ritueel is een vorm van sociale infrastructuur die zingevend is (Grimes, 2014). Dit 

bevestigt de aanname van Wiseman (2016) dat geloofstradities invloed hebben op de ontwikkeling 

van zingeving in de samenleving.  

Rituelen onderbreken het dagelijks leven en bieden nieuwe perspectieven op de werkelijkheid. 

Voorbeelden van ‘ritualizing’ in de samenleving zijn: gezamenlijk zingen, stiltemomenten, het 

neerleggen van bloemen en bijvoorbeeld het branden van kaarsen. 

2.6 A-priori thema’s sociale infrastructuur 

Op basis van het literatuuronderzoek naar sociale infrastructuur zijn de volgende a-priori thema’s 

gedestilleerd die als startpunt fungeren van het empirisch onderzoek: 

 Tabel 2 
A-priori thema’s van sociale infrastructuur 
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2.7 Conclusie 

In het theoretisch kader zijn de fenomenen zingeving en de benodigde sociale infrastructuur van dit 

onderzoek nader uitgewerkt. In het verleden zijn veel definities van zingeving gegeven. In deze 

definities komen de volgende vier belangrijke kenmerken van zingeving naar voren: een doel in het 

leven ervaren, een leven dat van betekenis is, een begrijpelijk en ordelijk leven en het behoren tot 

een groep.   

Daarnaast zijn de kenmerken van een sociale infrastructuur uitgewerkt. Van belang hierbij zijn een 

organisch en natuurlijk (informeel) vormgegeven omgeving, participatie en vertrouwen en het 

creëren van betekenisvolle rituelen.   

De fit tussen de zingevingsvraag en de benodigde sociale infrastructuur is van belang om zingeving 

te realiseren in de praktijk van alledag. In twee overzichten zijn a-priori thema’s uitgewerkt die als 

uitgangspunt dienen voor de interviews en de dataverzameling. De inzichten die uit de analyse van 

de interviews naar voren komen, worden uiteindelijk met behulp van bovenstaande theoretische 

lenzen geïnterpreteerd in de discussie van dit onderzoek. In het volgende hoofdstuk wordt de 

methodologie van dit onderzoek uitgewerkt.  
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3. Methodologie 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de methodologie die in dit onderzoek is toegepast. Allereerst 

wordt de methodologische benadering van dit kwalitatieve onderzoek beschreven. Hierin staan de 

epistemologie en de ontologie van dit onderzoek centraal. Op basis van de filosofische 

uitgangspunten is gebruikgemaakt van semigestructureerde interviews. Deze interviews zijn 

geanalyseerd door middel van de Template Methode. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt 

nadrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteitscriteria van dit onderzoek.  

3.2 Methodologische benadering 

Het onderzoek naar de mate van ervaren zingeving en de daarvoor benodigde sociale infrastructuur is 

gericht op het begrijpen van relaties en patronen. In dit verband is gekozen voor een kwalitatief 

onderzoek. Hiermee ligt de focus van dit onderzoek op de interpretatie en de betekenisgeving en 

het ontwikkelen van een theorie (Graebner et al., 2012). De nadruk ligt op unieke ervaringen van 

mensen in de context waarbinnen zij leven. Volgens Park en Park (2016) is kwalitatief onderzoek 

gericht op ‘discovery’ (ontdekking) en is kwantitatief onderzoek gericht op ‘justification’ 

(onderbouwing of rechtvaardiging). Kwalitatief onderzoek heeft tot doel om patronen en relaties 

te begrijpen en te ontdekken. Kwantitatief onderzoek heeft daarentegen als doel om te voorspellen, 

te valideren en te controleren (Park & Park, 2016). 

Dit onderzoek heeft betrekking op een inductief-iteratief proces, waarin interpretatie en 

betekenisgeving tot stand komen op basis van de bevindingen van empirisch onderzoek, om 

uiteindelijk een beter begrip te krijgen van de benodigde sociale infrastructuur bij zingevingsvragen. 

In dit proces wordt een terugkoppeling gemaakt naar de theorie. Op basis daarvan worden 

voorlopige analyses uitgevoerd en vervolgens nieuwe gegevens verzameld (Bryman, 2016). De 

methodologische benadering komt tot stand door onderliggende filosofische aannames ten aanzien 

van de epistemologie en de ontologie (King & Brooks, 2017).  

Deze kwalitatieve studie gaat uit van een contextuele benadering. Deze benadering heeft als 

uitgangspunt dat de context (historisch, cultureel en sociaal) is geïntegreerd in de manier waarop 

personen het leven ervaren en begrijpen. Het is van belang om vast te stellen dat de kennis die 

verkregen wordt door dit onderzoek vaak voorwaardelijk is aan de omgeving. De manier waarop 

kennis uit deze studie geïnterpreteerd kan worden vindt haar oorsprong in de epistemologie van 

het constructivisme, waarbij de nadruk ligt op het feit dat kennis tot stand komt door onze 

ervaringen (fenomenologie). Daarnaast ligt een relativistische ontologie ten grondslag aan de 



35 
 

contextuele benadering. Dit betekent dat de werkelijkheid altijd open staat voor verschillende 

interpretaties gerelateerd aan de historische, culturele en sociale context (King & Brooks, 2017). 

De onderzoeker speelt een actieve rol in het onderzoek en gaat actief met de respondenten in 

gesprek om te begrijpen in welke situatie de respondent iets ervaart of doet. Ook vraagt de 

onderzoeker door naar concrete voorbeelden en contextinformatie (King & Horrocks, 2010).  

3.3 Selectieprocedure van respondenten 

In dit onderzoek zijn verschillende selectiecriteria gehanteerd voor de samenstelling van de groep 

respondenten. Allereerst is ervoor gekozen om te focussen op jongvolwassenen. Deze keuze is 

gemaakt, omdat uit analyse van de statistische gegevens van de Protestantse Kerk in Nederland is 

gebleken dat deze groep zich actief uitschrijft (zie ook paragraaf 1.3) (PKN, 2019). Vaak wordt 

gedacht dat de krimp van de kerk vooral het gevolg is van vergrijzing en sterfte. Uit de analyse van 

cijfers blijkt dat dit voor 40% inderdaad het geval is. De grootste krimpfactor is echter het aantal 

jongvolwassenen dat zich actief uitschrijft. Het gaat hierbij om 60% van de uitstroom (PKN, 2019). 

Uit een analyse van onderzoeken onder jongvolwassenen blijkt dat het lastig is om een vaste 

leeftijdscategorie te definiëren (Ensie, 2020). Naar aanleiding van de analyse van de statistische 

gegevens binnen de Protestantse Kerk is in dit onderzoek gekozen voor jongvolwassenen in de 

leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Deze jongvolwassenen worden gekenmerkt door het feit dat vaak 

grote veranderingen plaatsvinden in deze leeftijdsfase. In veel gevallen wordt een studie afgerond 

en start de jongere met de eerste baan. Daarnaast wordt een partner gevonden en veelal een gezin 

gevormd. Aan het eind van deze levensfase hebben personen vaak plannen gemaakt en werken zij 

daarnaartoe. Zo worden waarschijnlijk ook keuzes gemaakt ten aanzien van religie en de invulling 

daarvan (Tieleman, 2019). 

De interviews in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd met jongvolwassenen uit de hierna te 

beschrijven mentality-milieus. Het mentality-model is opgezet door het onderzoeksbureau 

Motivaction en deelt Nederlanders in op basis van acht milieus (zie figuur 6). Deze milieus worden 

gedefinieerd op basis van de persoonlijke opvattingen en de waarden die aan elke leefstijl ten 

grondslag liggen (Motivaction, 2020). 
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De acht milieus zijn onder te verdelen in drie basiswaarden (zie figuur 7): traditionele waarden, 

moderne waarden en postmoderne waarden (Jobsen, 2015). Uit onderzoek is gebleken dat de 

traditionele waarden, traditionele burgerij en nieuwe conservatieven, oververtegenwoordigd zijn in de 

Protestantse Kerk (Motivaction, 2015).  

 

 

 

Figuur 6 

Mentality milieus 

Herdrukt van “Basismodel Mentality”. Door Motivaction., (2020, 13, mei). Geraadpleegd van 

https://www.motivaction.nl/mentality/het-mentality-model   
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Uit onderzoek van Motivaction (2015) is tevens gebleken dat de Protestantse Kerk in Nederland 

het beste aansluit bij de postmoderne waarden (kosmopolieten, postmaterialisten en postmoderne 

hedonisten). Postmaterialisten zijn politiek en maatschappelijk geëngageerd. Daarnaast zijn 

personen in dit milieu ontvankelijk voor spiritueel en idealistisch geladen thema’s zoals 

duurzaamheid en klimaat. Postmaterialisten zijn gericht op belevenis en ervaring en bezoeken graag 

festivals en evenementen die aansluiten op hun maatschappelijke betrokkenheid. Verbondenheid 

en saamhorigheid zijn belangrijke thema’s voor de personen in dit milieu – echter niet op een 

structurele wijze, maar juist flexibel. Binnen de postmoderne waarden is bovenal sprake van 

aansluiting bij de postmaterialisten, maar is tevens voldoende aansluiting bij de andere twee milieus 

(Jobsen, 2015). Postmaterialisten behoren tot de leeftijdscategorie 55-plussers en de leeftijdscategorie 

twintigers en dertigers.  

In dit onderzoek is gekozen voor een doelgerichte homogene steekproef. Hiermee is sprake van 

voldoende raakvlak met de waarden van de kerk en wordt tegelijkertijd een doelgroep (qua leeftijd 

en mentality-milieu) bij het onderzoek betrokken die de kerk niet per definitie aan zich weet te 

binden. Hiermee worden de inzichten ten aanzien van de benodigde sociale infrastructuur vanuit 

een nieuw perspectief verrijkt. Dit betekent dat de uitkomsten van dit onderzoek niet 

gegeneraliseerd kunnen worden, maar gelden voor de hierboven beschreven homogene groep 

binnen de Nederlandse samenleving.  

Figuur 7 
Drie basiswaarden binnen de mentality-milieus 
Overgenomen uit “Positie van de Protestantse Kerk in relatie tot kernwaarden Nederlandse bevolking” door Jobsen, P., 
2015, Motivaction. 

 



38 
 

‘Doelgericht’ wil zeggen dat uit de populatie doelgericht personen met bepaalde kenmerken zijn 

geselecteerd (Baarda & Bakker, 2018). De volgende kenmerken zijn voor dit onderzoek gehanteerd: 

- Jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 25 -35 jaar 

- Jongvolwassenen uit de mentality-milieus met postmoderne waarden (kosmopolieten, 

postmaterialisten en postmoderne hedonisten) met de nadruk op de postmaterialisten 

 

Alle respondenten hebben vooraf een online-vragenlijst (mentality-test) van Motivaction ingevuld 

en de uitkomst van het onderzoek gedeeld met de onderzoeker (Motivaction, 2020). Op deze wijze 

is geborgd dat daadwerkelijk respondenten uit de mentality-milieus met postmoderne waarden 

geïnterviewd zijn. De uitkomsten van de online-vragenlijsten zijn gearchiveerd.  

In dit onderzoek is ervoor gekozen om tien semigestructureerde interviews af te nemen. Marshall 

et al. (2013) hebben een onderzoek uitgevoerd naar drie studies waarin interviewtranscripten zijn 

geanalyseerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat in een relatief homogene populatie zes tot twaalf 

respondenten voldoende zijn om saturatie te bereiken en hiermee valide uitkomsten te genereren. 

Theoretische saturatie is bereikt wanneer geen nieuwe relevantie informatie wordt gevonden en 

verzadiging optreedt (Marshall et al., 2013). In het onderzoek blijkt dat bij tien interviews 

verzadiging is opgetreden. Dit blijkt tevens uit een quote uit het logboek bij het achtste interview:  

‘Een heel interessant gesprek gehad. Ik was onder de indruk van de wijze van formuleren en geordend denken. Ik 

merkte dat XXX in staat was heel precies antwoorden te geven op de vragen die gesteld werden. Ik merk wel dat we 

richting theoretische saturatie gaan. Ik hoor veel dezelfde onderwerpen terug. Ik probeer in te zoomen en de thema’s 

te verfijnen’ (De Groot, 2020b). 
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In tabel 3 is een overzicht van de respondenten opgenomen. 

 

 

 

3.4 Methode van dataverzameling 

3.4.1 Semigestructureerde interviews 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om semigestructureerde interviews af te nemen. Het gaat hierbij 

om diepte-interviews waarvoor een algemeen interviewprotocol is opgesteld. Van dit protocol kan 

echter afgeweken worden. Hiermee kan ingespeeld worden op de antwoorden of de uitspraken van 

de respondent. Op deze wijze wordt meer gedetailleerde informatie verkregen (Dunn, 2005). Een 

semigestructureerd interview is een gesprek waarin de interviewer vragen gebruikt om het gesprek 

(gestructureerd) te laten ontvouwen. Hoewel de onderzoeker een lijst met vooraf opgestelde 

‘topics’ gebruikt, is de inzet van de onderzoeker om het gesprek op een gemoedelijke, informele 

wijze te laten plaatsvinden. Semigestructureerde interviews bieden deelnemers tevens de kans om 

belangrijke kwesties ten aanzien van de onderzoeksvraag aan de orde te stellen (Dunn, 2005). 

Voorafgaand aan de interviews is op basis van het theoretisch kader nagedacht over de thema’s en 

de volgorde van de thema’s. Deze werkwijze heeft tot doel om rijke, gedetailleerde antwoorden te 

verkrijgen, om op deze wijze de betekenis, de ervaringen, de relaties en de patronen adequaat te 

kunnen analyseren. De insteek is om aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst de 

respondent zich op zijn gemak te laten voelen en te stimuleren om uitvoerige antwoorden te geven. 

Hiermee wordt recht gedaan aan de epistemologische uitgangspunten, waarbij de nadruk ligt op 

het feit dat kennis tot stand komt op basis van ervaringen (fenomenologie). Tevens wordt recht 

Tabel 3 
Overzicht van de respondenten 
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gedaan aan de contextuele benadering van een relativistische ontologie, waarin de werkelijkheid 

altijd open staat voor verschillende interpretaties die zijn gerelateerd aan de historische, culturele 

en sociale context. 

Krueger en Casey (2000) verwoorden de vaardigheid van semigestructureerd interviewen als volgt: 

 Semi structured interviewing is about talking but also about listening. It is about paying 

 attention. It is about being open to hear what people have to say. It is about being non-

 judgmental. It is about creating a comfortable environment for people to share. It is 

 about being careful and systematic with the things people tell you. (p. xi) 

In de (voorbereiding en de uitvoering van de) interviews is veel aandacht besteed aan ‘building 

rapport’. Hiermee wordt bedoeld dat expliciet aandacht wordt besteed aan het bewerkstelligen van 

een emotionele connectie met de persoon die geïnterviewd wordt. Het winnen van vertrouwen is 

hierin van belang. Er is veel aandacht besteed aan de attitude van de onderzoeker. De onderzoeker 

wilde de respondent het gevoel geven dat zijn of haar input gewaardeerd wordt. Luisteren is hierbij 

van groot belang. Daarnaast is het van belang om zorgvuldig de woorden te kiezen, geen 

veroordelende en gecompliceerde vragen te stellen en ‘probing’ toe te passen. Op deze manier is 

subtiel sturing gegeven aan het interview door te vragen naar verdiepende informatie, vragen te 

stellen ter verduidelijking of te vragen naar een andere invalshoek. Ook stiltemomenten zijn hierin 

van groot belang. Op deze wijze worden rijke en gedetailleerde data verkregen (Holland & Elander, 

2013).   

Een quote uit het onderzoeklogboek onderschrijft dat ‘building rapport’ toegevoegde waarde heeft 

gehad tijdens de interviews: 

‘Vanmorgen een heel intiem en intensief gesprek gehad. Het was bijzonder om op een vertrouwelijke en open 

manier op zoek te gaan naar de betekenis van zingeving en de daarbij passende sociale infrastructuur. XXX was 

heel open en we gingen de diepte in met persoonlijke en kwetsbare momenten. Ik heb zelf het gevoel alles uit het 

interview gehaald te hebben. Gerard reflecteerde op het gesprek en gaf aan dat hij het fijn vond om te doen’ (De 

Groot, 2020b). 

3.4.2 Opbouw van de interviews 

Het interviewprotocol is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen (bijlage A). Er is ongeveer 8,5 uur 

aan data opgehaald. Dat is een gemiddelde van ongeveer 50 minuten per respondent. Het protocol 

voor het interview is een hulpmiddel om vaste onderdelen aan de orde te laten komen. Het is geen 

strikte vragenlijst die stap voor stap gevolgd is. Het gaat in dit interview namelijk om de sociale 

interactie. Hierin zijn geen strikte regels te formuleren (Valentine, 2005). Aan het eind van het 
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interview is het interviewprotocol doorgenomen en is gecontroleerd of alle belangrijke thema’s aan 

de orde zijn gekomen. Ook is tijdens alle interviews gecontroleerd of nog doorgevraagd diende te 

worden op a-priori thema’s. 

Voorafgaand aan het interview is de vertrouwelijkheid doorgenomen en is de respondent 

uitgedaagd om het interview vooral als een gesprek te zien. Dat betekent dat ook eigen inzichten, 

vragen en ideeën welkom zijn. Ook is aangegeven dat af en toe een notitie gemaakt wordt die als 

‘haakje’ voor vervolgvragen gebruikt kan worden.  

Het inleidende deel is vooral als ‘opwarmer’ bedoeld. Op een ontspannen wijze is het gesprek 

geopend. Er is op een open wijze gevraagd naar de religieuze achtergrond en naar de ervaringen in 

het verleden en de huidige ervaringen. Deze vraag is van belang om later in de analyse patronen en 

verbanden te ontdekken tussen zingeving en de ervaringen ten aanzien van religie. Daarnaast is 

gevraagd naar de ervaring met het invullen van de Mentality test. Tot slot is gevraagd of de 

respondent zich daadwerkelijk in de uitslag herkent.  

Het eerste deel van de kern is gericht op het concept zingeving. In het algemeen is gevraagd wat 

zingeving volgens de respondent inhoudt. Hiermee is direct een link gelegd naar het theoretisch 

kader en de a-priori thema’s. Snel daarna is diepgang verkregen door in te gaan op ervaringen met 

zingeving in het dagelijks leven. De vraag om twee momenten uit het eigen leven te beschrijven 

waarbij zingeving een belangrijke rol speelde, maakte bij veel respondenten veel los. Dit wordt 

geïllustreerd door de volgende quote uit het onderzoeklogboek: ‘Een goed interview, waarbij ook vrij 

snel heel persoonlijke zaken op tafel kwamen. Dit geeft aan dat de opzet veilig voelt en ook aanleiding geeft om echt 

in de diepte af te steken. Ik heb geprobeerd goed door te vragen. We hebben veel tijd besteed aan de betekenis van 

zingeving’ (De Groot, 2020b). Als onderzoeker heb ik het als bijzonder ervaren om tijdens de 

interviews zo intens en persoonlijk met iemand op te mogen lopen.  

Het tweede deel van de kern is voornamelijk gericht op de benodigde sociale infrastructuur. Hierin 

is bewust de term ‘sociale infrastructuur’ vermeden om gecompliceerde begrippen te vermijden. 

De open vraag welke omgeving van belang is om zingeving vorm te geven heeft veel opgeleverd. 

Bij het inleiden van deze vraag is wel de focus gelegd op een sociale infrastructuur die van belang 

is om invulling te geven aan zingeving. In de interviews is vooral doorgevraagd op de 

omgevingskenmerken: hoe ziet de omgeving eruit? Probeer deze omgeving eens in eigen woorden 

te omschrijven. De overgang van het onderwerp zingeving naar de benodigde sociale infrastructuur 

bleek heel natuurlijk te verlopen. Als laatste onderdeel is wederom de link gelegd met religie en de 

daarvoor benodigde omgeving. Deze vraag wordt gebruikt om in de analyse verbanden te 
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ontdekken met religie en om praktische aanbevelingen op te stellen voor de Protestantse Kerk in 

Nederland. 

Tijdens de afronding is aan de respondent gevraagd of de respondent nog inzichten heeft die niet 

besproken zijn, maar die wel van belang zijn. Daarnaast is een aantal procedurele aspecten 

besproken met betrekking tot de verwerking van de gegevens. Tevens is aangegeven wanneer de 

respondenten de uitkomsten van het onderzoek kunnen verwachten.  

Na elk interview is kort een logboek bijgehouden waarin de ervaringen en de reflecties van de 

onderzoeker beschreven zijn. Het logboek is ter inzage op te vragen bij de onderzoeker. In het 

algemeen zijn de interviews in een open sfeer verlopen. De interviews zijn daadwerkelijk verlopen 

als open (persoonlijke) gesprekken. Het viel de onderzoeker op dat deze openheid en 

vertrouwelijkheid al snel aan het begin van het interview ontstonden, hoewel de onderzoeker en de 

respondenten elkaar niet kenden. Dit blijkt tevens uit de volgende quote uit het onderzoeklogboek: 

‘Het voelde meteen heel ontspannen en vertrouwd. XXX is een spraakwaterval en het gesprek verliep eigenlijk als 

vanzelf. Bijzonder om ook de kwetsbare momenten te verbinden met een benodigde sociale infrastructuur’ (De 

Groot, 2020b). Daarnaast een quote uit een transcript: ‘Ja, gaan we doen. Heel erg mooi interview. Echt 

persoonlijk. Ik zei al: ‘Het is een interview, maar het was ook een mooi gesprek.’ Dat is al iets wat ons zin kan 

geven voor de dag van vandaag. Bedankt’. 

 

3.4.3 Voorbereidingen op het onderzoek 

De interviews zijn afgenomen op een door de respondent voorgestelde locatie. Hiermee werd 

maximaal ruimte gecreëerd voor een vertrouwde omgeving voor de respondent. Vooraf is een 

informatiebrief verstuurd aan de respondent (zie bijlage B). In deze brief is het doel van het 

onderzoek nogmaals beschreven. Tevens is uitgelegd dat geluidsopnames gemaakt worden om de 

interviews te kunnen transcriberen. In de brief is daarnaast vermeld dat het onderzoek 

vertrouwelijk is en daarom wordt geanonimiseerd. Wel zijn de geanonimiseerde transcripties 

inzichtelijk voor de begeleiders en de beoordelaar. Voordat het interview afgenomen is, zijn 

bovengenoemde afspraken vastgelegd en ondertekend door de onderzoeker en de respondent in 

een geïnformeerde toestemming (zie bijlage C). Hierin is duidelijk verwoord dat deelname aan het 

interview vrijwillig is en dat de toestemming voor deelname op ieder moment (zonder opgaaf van 

reden) ingetrokken kan worden. De respondent heeft in deze geïnformeerde toestemming ook 

aangegeven of citaten opgenomen mogen worden en of de respondent geïnformeerd wil worden 

over de resultaten van het onderzoek.  
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De interviews zijn door een ingehuurde transcribeur getranscribeerd. In verband met de 

anonimiteit en geheimhouding heeft de transcribeur een geheimhoudingsverklaring ondertekend 

(zie bijlage D). Hierin verklaart de transcribeur dat zij strikte geheimhouding zal betrachten, dat zij 

de ontvangen informatie uitsluitend voor het uitwerken van de transcripten zal gebruiken en dat 

de transcripten en de audiobestanden na het verwerken en verzenden verwijderd worden van de 

computer. De bestanden zijn verstuurd via WeTransfer. Tevens is gebruikgemaakt van de 

tweestapsverificatie.  

3.5 Methode van data-analyse 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de Template analyse. Deze methode wordt veel gebruikt 

om onderliggende verbanden en ervaringen te ontdekken en is daarom een geschikte methode voor 

dit onderzoek (Cassell & Symon, 2004). In een Template analyse wordt niet vooraf een set codes 

vastgelegd. De benadering van deze analyse is daarentegen flexibel. De analyse biedt de 

onderzoeker de ruimte om tijdens het proces een coderingsstructuur te ontwerpen die het best 

aansluit bij de rijke en in diepte uitgevraagde thema’s in relatie tot de onderzoeksvraag (King & 

Horrocks, 2010). Deze flexibiliteit voor de onderzoeker vormt echter tevens het belangrijkste 

kritiekpunt op deze vorm van thematische analyse. Het risico bestaat dat onderzoekers in het 

proces van codering te snel overgaan tot de fase van abstractie en interpretatie. Het is te allen tijde 

van belang dat de Template analyse gebruikt wordt om de data inzichtelijk te maken en niet een 

doel op zichzelf is (Brooks et al., 2015). In deze paragraaf en in paragraaf 3.7 is getracht om 

bovengenoemd risico te beperken door de rol van de onderzoeker nadrukkelijk te beschrijven door 

middel van reflectie en door te werken met een ‘audit trail’. Dat wil zeggen dat de keuzes die 

gemaakt worden in de analyse gedocumenteerd en beschreven worden. In dit verband wordt tevens 

beschreven hoe deze keuzes invloed hebben op de uitkomsten en de conclusies van het onderzoek. 

Daarnaast worden de opeenvolgende versies van de templates bewaard (Cutcliffe & McKenna, 

2004).  

De Template analyse is een thematische analyse die in een proces van zeven stappen wordt 

uitgevoerd. Hieronder worden deze stappen chronologisch beschreven (King & Brooks, 2017). 

Figuur 8 bevat een overzicht van de verschillende stappen vanuit de onderzoeksdata richting een 

definitieve template in relatie tot de theorie en de theoretische fenomenen.  
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Dit zijn de volgende stappen: 

1. Het eigen maken van de data: voorafgaand aan de analyse zijn de ruwe data een aantal keren 

doorgelezen. Hierdoor zijn de data beter eigengemaakt, waardoor de kwaliteit van de 

analyse verhoogd wordt.  

2. Voorlopige codering: in deze fase is alles gecodeerd dat van belang is om de onderzoeksvraag 

te beantwoorden, waaronder interessante zaken die de aandacht van de onderzoeker 

hebben getrokken. Daarnaast is een poging gedaan om a-priori thema’s uit het theoretisch 

kader te integreren. Voorlopige codering is gebruikt om in deze fase de eerste drie 

interviews te coderen. Een quote uit de bijgehouden auditrail geeft inzicht in bovenstaand 

proces: ‘Op 3 september is er een start gemaakt met het analyseren van de eerste drie transcripten. Alle 

thema’s die opkomen uit de tekst en gerelateerd zijn aan de onderzoeksvraag zijn gecodeerd. Hierbij is heel 

dicht bij de transcripten gebleven. Deze voorlopige codering heeft 179 unieke codes opgeleverd. Tijdens het 

coderen is geprobeerd om conclusies en analyses uit te stellen. Gedachten die opkwamen zijn genoteerd in een 

apart document. In het achterhoofd zijn de a-priori thema’s geformuleerd in het theoretisch kader 

meegenomen’ (De Groot, 2020a). 

3. Clustering: op basis van de voorlopige analyse met de voorlopige codering zijn thema’s 

geclusterd in groepen en op grove lijnen hiërarchisch geordend.  

4. Het maken van een eerste template: de clusters en de thema’s vormden de basis voor eerste 

templates van beide fenomenen (zingeving en sociale infrastructuur). De ontwikkeling van 

de templates van zingeving en sociale infrastructuur zijn in bijlage E en F weergegeven in 

een tabel waarin de hiërarchische ordening van de thema’s inzichtelijk wordt.  

5. Ontwikkelen van het template: de eerste templates zijn aangepast op basis van een nadere 

analyse, waardoor verschillende versies zijn ontstaan (zie bijlage E en F). Dit is een iteratief 

proces. In onderstaand citaat wordt inzicht gegeven in het proces van coderen en de 

reflectie daarop: ‘Bovenstaande clustering heeft geleid tot een eerste template waarbinnen de hiërarchische 

ordening binnen een cluster zichtbaar wordt. Dit eerste template is besproken met de begeleiders vanuit 

Figuur 8 
Overzicht relatie theorie en onderzoeksdata 
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Nyenrode. In de feedback is vastgesteld dat er een goede start is gemaakt en dat het belangrijk is om de 

progressie inzichtelijk te maken in de verschillende fasen van het template. Deze worden in het vervolg in 

één document bijgehouden. Het is belangrijk om bij de codebenamingen dichtbij de bedoeling/betekenis te 

blijven. Hier gaat de onderzoeker in de tweede template nog een keer rustig naar kijken. Daarnaast is het 

belangrijk om bij de sociale infrastructuur benamingen van codes te gebruiken die vooral aangeven wat nodig 

of helpend is voor een zingevingsvraag’ (De Groot, 2020a). 

6. Het vaststellen van het uiteindelijke template: nadat geconstateerd was dat geen grote 

veranderingen meer plaatsvonden, was de onderzoeker er zeker van dat alle relevante data 

gecodeerd waren en is de uiteindelijke template vastgesteld. De uiteindelijke definitieve 

templates zijn in de bijlagen toegevoegd (bijlagen E en F). Deze templates maken het 

volledige analyseproces inzichtelijk en zijn gebruikt om de data te interpreteren.  

7. Schrijfproces: de definitieve templates zijn gebruikt om de analyse te presenteren in hoofdstuk 

4.  

 

Vanuit de methodologische contextuele benadering is het van belang om te benoemen dat de 

contextuele benadering leidend is in het gebruik van de Template analyse. Deze benadering is 

leidend, omdat de context (historisch, cultureel en sociaal) is geïntegreerd in de wijze waarop 

mensen leven, ervaren en begrijpen (zoals in paragraaf 3.2 is beschreven). De kennis die verkregen 

wordt door dit onderzoek is vaak voorwaardelijk aan de omgeving. Dit houdt in dat een ‘bottom-

up’-benadering gebruikt wordt voor de analyse. De verkregen data uit de interviews zijn hierin 

leidend. De a-priori thema’s vanuit het theoretisch kader zijn helpend, maar kunnen ook verwijderd 

worden indien deze thema’s geen impact hebben op deze studie en indien deze thema’s niet 

relevant zijn om de bestudeerde fenomenen in deze studie te begrijpen (namelijk zingeving, sociale 

infrastructuur en hun onderlinge relaties) (King & Horrocks, 2010). Daarnaast wordt een flexibele 

houding verondersteld tijdens de analyse. Op basis van de beschreven filosofische uitgangspunten 

zijn verschillende interpretaties van de data mogelijk. Dit houdt in dat er niet één correcte manier 

van analyseren bestaat. Daarnaast vraagt de contextuele benadering nadrukkelijk om reflectie van 

de onderzoeker in het proces. Deze reflecties zijn persoonlijk, maar ook methodologisch van aard 

(Finlay, 2003). Persoonlijke reflectie betreft een reflectie op de invloed van de onderzoeker op het 

onderzoeksproces. Methodische reflectie is een reflectie op de methodologische keuzes die 

gemaakt worden in het analyseproces.  

3.6 Gebruik computerprogramma voor analyse 

In verband met de grote hoeveelheid data is voor de data-analyse gebruikgemaakt van het 

kwalitatieve onderzoeksprogramma Atlas.ti. Er is een licentie aangeschaft en ruim de tijd genomen 
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om via online-instructies het gebruik van het programma eigen te maken. Naast het gebruik van 

dit computerprogramma zijn alle transcripten uitgeprint en een aantal keren doorgelezen om een 

goed gevoel te krijgen bij de data en inzicht te krijgen in de data. De hoofdredenen voor de keuze 

om gebruik te maken van Atlas.ti zijn de volgende: 

 Een goede online-opslag van de (complexe) analyses. 

 De mogelijkheid om in het verloop van het proces verschillende codes samen te voegen. 

 Het mogelijk maken van snelle en complexe zoekopdrachten naar bepaalde thema’s en 

codes. 

 Het inzichtelijk maken van de hiërarchische codes en de verwijzingen in de transcripten 

(King & Brooks, 2017).   

3.7 Criteria van goed onderzoek 

In dit onderzoek is de kwaliteit geborgd door deze continu te spiegelen en ‘in gesprek’ te brengen 

met de acht criteria van Tracy (2010). De criteria worden hieronder uitgewerkt en toegepast op dit 

onderzoek8. Hierbij is nadrukkelijk de methodologische contextuele benadering geïntegreerd. In 

hoofdstuk 1 van dit onderzoek is aangetoond dat de onderzoeksvraag relevant en actueel is en 

hiermee een worthy topic is. Het onderzoek wordt gekenmerkt door rich rigor. Dit wil zeggen dat het 

onderzoek gekenmerkt wordt door rijke en overvloedige data. In het onderzoek is ongeveer 8,5 

uur aan diepte-interviews uitgewerkt in transcripten. Daarnaast zijn de theoretische fenomenen 

door een veelvoud aan bronnen onderbouwd. Ook heeft de onderzoeker transparante procedures 

gevolgd in de notities in het logboek, in de interviewpraktijk en in de analyseprocedures (zie 

paragraaf 3.5). Het onderzoek is sincere doordat nadrukkelijk aandacht is besteed aan reflectie, zowel 

op persoonlijk als methodologisch vlak. Dit is gedaan door een logboek bij te houden tijdens de 

uitvoering van het interview, waarin persoonlijke reflecties en methodologische keuzes zijn 

vastgelegd. Hierbij is gebruikgemaakt van een audit trail waarin de keuzes met betrekking tot de 

totstandkoming van het definitieve template inzichtelijk zijn gemaakt. Daarnaast is een transparant 

proces doorlopen en zijn alle onderzoekstappen en keuzes beschreven in dit hoofdstuk. Door 

middel van de vastgelegde onderzoeksopzet, de opzet van de geïnformeerde toestemming, de 

geheimhoudingsverklaring van de transcribeur, de gesprekken met de begeleider en de 

respondenten is veel aandacht besteed aan de procedurele en relationele kant van ethics. In dit 

onderzoek is zorgvuldig omgegaan met het informeren van de respondenten en de 

vertrouwelijkheid van de data. In dit verband zijn procedurele afspraken gemaakt door het opstellen 

                                                           
8 De acht criteria worden in de tekst cursief weergegeven.  
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van een informatiebrief, de geïnformeerde toestemming en de geheimhoudingsverklaring van de 

transcribeur (Bijlagen B, C en D). Daarnaast heeft de onderzoeker op verschillende momenten op 

zichzelf gereflecteerd door een logboek en een audittrail op te stellen en door gesprekken te voeren 

met de academische begeleiders. Door de onderzoeker is continu gepoogd om met respect om te 

gaan met de vertrouwelijke gesprekken en informatie die hem ter ore kwam tijdens het 

onderzoeksproces. In het kader van credibility is in dit onderzoek ervoor gekozen om de resultaten 

uitgebreid te beschrijven en te ondersteunen met uitgebreide quotes, om ook kleur en gevoel te 

geven bij de context en de diepte van de uitspraken (thick description). Daarnaast is door het 

raamwerk voor een betekenisvolle infrastructuur langzaam op te bouwen getracht om te lezer mee 

te nemen in de opbouw en de keuzes die gemaakt zijn. Hiermee is transparantie gecreëerd, maar is 

ook getracht om de overdraagbaarheid te bevorderen. Er is zorgvuldig gewerkt aan duidelijke 

ondersteunende illustraties. Hiermee is een poging gedaan om bij te dragen aan de resonance van dit 

onderzoek. Een significant contribution wordt geleverd doordat in aanvulling op de vele kwantitatieve 

onderzoeken naar zingeving een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd, waarin twee theoretische 

fenomenen bijeen zijn gebracht in een nieuw ontwikkeld raamwerk voor een betekenisvolle sociale 

infrastructuur voor zingeving. Dit raamwerk kan in de praktijk ingezet worden als richtingwijzer 

om een sociale infrastructuur vorm te geven voor jongvolwassen in de postmoderne segmenten in 

de Nederlandse samenleving. Ten slotte is een poging gedaan om toe te werken naar meaningful 

coherence door de onderzoeksopzet, de dataverzameling en de analyse te verbinden met het 

theoretisch kader, zodat het onderzoek een consistent geheel is. Daarbij is voortdurend rekening 

gehouden met de methodologische benadering van dit onderzoek. 

3.8 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de toegepaste onderzoeksmethodologie beschreven. In dit verband is uitgebreid 

stilgestaan bij de methodologische benadering en de uitgangspunten, de selectieprocedure van de 

respondenten, de wijze van dataverzameling en analyse en de wijze waarop de kwaliteit van het 

onderzoek gewaarborgd is. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd. De 

rijke data worden onderbouwd door middel van quotes uit de interviews. Ook worden de 

onderliggende relaties en de patronen van beide fenomenen inzichtelijk gemaakt.  

 

 

 

 

 



48 
 

4. Resultaten 
 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de data uit tien semigestructureerde interviews gepresenteerd. Hierbij 

wordt getracht om een zinvolle ordening aan te brengen in de analyse van de verzamelde ruwe data. 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het onderzoeksmateriaal, om in de volgende 

hoofdstukken de discussie, de interpretaties en de conclusies op te stellen. Met de presentatie van 

onderstaande data wordt transparantie gecreëerd. De persoonlijke ervaringen ten aanzien van 

zingeving en de diepe verlangens die in het verlengde daarvan in de interviews verwoord werden, 

hebben een rijk palet aan informatie, thema’s en wijsheden opgeleverd. Dit kan op zichzelf al 

afzonderlijk uitgediept worden in afzonderlijke thesissen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om 

binnen de reikwijdte van deze studie keuzes te maken. In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om de 

twee fenomenen zingeving en sociale infrastructuur na elkaar uit te werken en te presenteren. In de 

presentatie wordt de structuur gebruikt van het definitieve template zoals weergegeven in 

hoofdstuk 3. De uitkomsten worden onderbouwd met quotes uit de interviews. De quotes zijn 

letterlijk overgenomen uit de interviews en bevatten daarom spreektaal. Hier is bewust voor 

gekozen om de essentie en de originaliteit van de interviews maximaal te waarborgen. Door middel 

van figuren worden de relaties en de patronen van het fenomeen en tussen beide fenomenen 

inzichtelijk gemaakt. De figuren worden in de tekst per kenmerk opgebouwd. Bij de afsluiting van 

het desbetreffende fenomeen wordt het figuur in zijn geheel gepresenteerd.   

 

4.2 Zingeving 

Tijdens de interviews is in het eerste deel van het interview veel aandacht besteed aan het fenomeen 

zingeving. Hierbij is gevraagd wat de respondenten verstaan onder zingeving. Vervolgens is tijdens 

het interview langzaam overgegaan tot een diepgaande bespreking van de persoonlijk ervaren 

zingeving (bijlage A). Het definitieve template is ontstaan na de analyse van alle transcripten. In dit 

template valt op dat de hoofdindeling van de kenmerken van zingeving aansluit bij de a-priori 

thema’s die beschreven zijn in het theoretisch kader (hoofdstuk 2). Hierin zijn vier 

hoofdkenmerken te onderscheiden: 

- het ervaren van een doel in het leven; 

- een leven dat betekenisvol is; 

- een begrijpelijk en ordelijk leven; 
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- het behoren tot een groep. 

De resultaten van de interviews worden nader uiteengezet aan de hand van deze hoofdkenmerken. 

Ook worden de hoofdthema’s en de sub-thema’s van de vier kenmerken uitgewerkt.  

 

4.2.1  Verbonden kenmerken 

Uit de analyse is gebleken dat de vier kenmerken niet los van elkaar staan. Hiermee wordt bedoeld 

dat het tijdens de interviews niet is voorgekomen dat een bepaalde respondent één kenmerk van 

zingeving benoemt en een andere respondent een ander kenmerk benoemt. Uit de interviews is 

gebleken dat zingeving door alle respondenten wordt ervaren, doordat meerdere kenmerken hierin 

een belangrijke rol spelen. De kenmerken zijn verbonden en leiden gezamenlijk ertoe dat zingeving 

in meer of mindere mate wordt ervaren. Dit is in figuur 9 weergegeven door de kenmerken in een 

cirkel te plaatsen, waardoor de kenmerken door een stippellijn met elkaar verbonden worden.  

 

 
Figuur 9 
Kenmerken van zingeving 
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Hieronder wordt een voorbeeld van een respondent weergegeven. In dit voorbeeld wordt door 

quotes9 inzichtelijk gemaakt dat alle vier kenmerken genoemd worden door één respondent in één 

interview.  

Het ervaren van een doel in het leven: 

Waar leef je voor? Dat is eigenlijk het eerste, als je het hebt over zingeving voor mij, ‘waar doe ik het eigenlijk allemaal voor’. 

Dat is het eerste wat bij mij opkwam. En daar ga je dan over nadenken (respondent 8, code 3). 

Het behoren tot een groep: 

Dus wat één ding voor mij zingeving is, waar ik het voor doe op dit moment, hoe cliché ook, maar dat is voor mijn kind en mijn 

vrouw en mijn familie. Mijn ouders. Dat is een heel belangrijk element (respondent 8, code 7). 

Een leven dat van betekenis is: 

Mijn werk speelt daar ook in. En wat daar de gemeenschappelijke factor is, je wilt van iemand, of voor iets het verschil maken, 

of iets bijdragen. Verschil is misschien wat groot, misschien te groot, maar in ieder geval, je wilt iets bijdragen (respondent 8, 

code 9). 

Een begrijpelijk en ordelijk leven: 

Omdat ik geloof, ik zoek in een kerk of religie rust en bezinning. Voornamelijk. En rust en bezinning krijg je als je dingen 

krijgt die je verwacht of waar je je op ingesteld hebt. Dat is lekker. Ja, dus ik hecht daar wel aan. Nogmaals, vooral gevoelsmatig. 

Vind ik wel belangrijk (respondent 8, code 49). 

Hieronder worden de verschillende kenmerken van zingeving nader uitgewerkt en onderbouwd 

met quotes uit de interviews.  

4.2.2 Het ervaren van een doel in het leven 

Tijdens de analyse is gebleken dat het ervaren van een doel in het leven onder te verdelen is in vijf 

hoofdthema’s:  

- een dagelijks doel; 

- een doel op de middellange termijn; 

- een levensdoel; 

- religie; 

- transcendente ervaring. 

 

                                                           
9 Zoals in paragraaf 3.5 beschreven, zijn de quotes op basis van een voorlopige codering geclusterd en op grove 
lijnen geordend tot een hiërarchisch model. Deze voorlopige codering heeft geleid tot een eerste template. 
Vervolgens is de codering verder geordend en verfijnd door een iteratief proces tijdens de analyse. Tijdens dit proces 
zijn verschillende codes samengevoegd. Dit heeft vervolgens geleid tot een definitieve template (zie bijlagen E en F).  
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Deze verschillende hoofdthema’s worden hieronder weergegeven in figuur 10. 

 

 

 

 

Een dagelijks doel 

De respondenten geven aan dat het ervaren van een dagelijks doel zin geeft in het leven. De quotes 

hieronder geven weer dat het ervaren van een dagelijks doel ervaren wordt door de normale dingen 

die bij het leven van alledag horen. Hierbij kan gedacht worden aan vakanties, hobby’s of het 

indelen van een dag aan de hand van kleine dagelijkse doelen. Ook wordt gesproken over een leven 

in het hier en nu.   

Toen heb ik dat heel erg zo ervaren, ofzo? Nee. Maar zit het hem dan, ik probeer even te zoeken, het meer in normale, ik bedoel 

skiën is niet normaal, maar het zijn geen gigantische transcendente ervaringen, hè? Op vakantie gaan, skiën, in een koor zingen, 

dat zijn eigenlijk meer dingen in het leven van alledag (respondent 7, code 9). 

Wat geeft jouw leven zin? Wat maakt dat jij ’s ochtends je bed uit komt en wat maakt dat jij je dag indeelt zoals je dat doet en 

het werk kiest dat je doet en de mensen met wie je omgaat? Je hobby’s of vrijetijdsbesteding (respondent, code 4). 

Aan de ene kant wel, aan de andere kant zie ik het… Het is wel een doel, maar het is wel een doel in het hier en nu, zeg maar. 

Het is niet echt een heel groter doel in het grotere geheel, ofzo (respondent 5, code 6). 

Figuur 10 
Kenmerken van zingeving – het ervaren van een doel in het leven 
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Ik denk dat zingeving, hoe ik het dan zelf zie, eigenlijk ook wel van, bijna zo basaal als waar je je bed voor uitkomt 

(respondent 10, code 1). 

Een doel op de middellange termijn 

Uit de analyse is gebleken dat een doel op de middellange termijn vooral te maken heeft met werk. 

Tegelijkertijd voelen de respondenten zich enigszins ongemakkelijk rondom dit thema. Juist door 

het wegvallen van het werk wordt de zingevende ervaring namelijk gemist. Er wordt twijfelachtig 

gesproken over de zingevende ervaring van werk. Uiteindelijk wordt toch bevestigd dat dit een 

belangrijk onderdeel is in het leven dat zin geeft.  

Nou, dat kan zijn dat je toch weer die promotiestap maakt ja of nee, of dat je toch die salarisverhoging wel of niet krijgt, of die 

bonus of die auto. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat kan soms ook wel in eerste gedachte zingeving geven. Als je er echt over 

nadenkt van ‘ja, dat is niet echt zingeving’, maar aan de andere kant is het wel onderdeel van het leven en de kans die je dan 

jezelf en je omgeving ook weer geeft, dat speelt ook een rol. Ja. Maar wel lastig, hoor, ik blijf het lastig vinden (respondent 8, 

code 17). 

Ik zou een paar maanden geleden wisselen van baan, maar toen vanwege corona ben ik ontslagen voor mijn nieuwe functie, dus 

toen moest ik dus opnieuw op zoek naar een nieuwe baan en toen had ik eigenlijk nog maar een beetje werk. Toen merkte ik 

wel dat en nu ook in mijn tijdelijke functie, ze kunnen me even kwijt, maar ik weet niet of ik kan blijven, dat valt me heel 

zwaar en daarin merk ik hoe belangrijk werk voor me is. Dat had ik niet zo door (respondent 10, code 5). 

En met werk, ik werk voor een omgevingsdienst en dat gaat over vergunningverlening, toezicht en handhaving voor dingen die 

over milieu gaan, of bedrijven zich aan regels houden, niet te veel stoffen uitstoten in het milieu. Het is wel breder dan dat. Nou, 

dat gaat wel over hoe je zorgt voor een gezond leefklimaat. En als ik op zoek ben naar werk, dat zijn wel werkgevers die mij 

trekken, eerder dan een bank of een verzekeringsmaatschappij ofzo (respondent 6, code 26). 

Een levensdoel 

Naast dagelijkse doelen en doelen op de middellange termijn, wordt een doel in het leven ook vaak 

gerelateerd aan het hebben van levensdoelen. Het gaat hierbij niet om religie of een transcendente 

ervaring. Het zijn de langetermijndoelen in het leven die het leven zin geven.  

Voor mijn gevoel is zingeving, dat waar je je hele leven omheen bouwt (respondent 4, code 5). 

Waar leef je voor? Dat is eigenlijk het eerste als je het hebt over zingeving voor mij, ‘waar doe ik het eigenlijk allemaal voor’. 

Dat is het eerste wat bij mij opkwam. En daar ga je dan over nadenken (respondent 8, code 3). 

Dus zingeving voor mij is dat ik een reden heb om te leven en dat is voor mij altijd iets te maken met dienstbaarheid. Als we 

dienstbaar willen zijn aan elkaar of klanten of collega’s, een nieuwe balans vinden tussen geven en nemen (respondent 9, code 

4). 

Dus waar leef je voor en waar haal je ook geluk uit of voldoening misschien wel. Zingeving koppel ik wel wat sneller aan het 

doel van je bestaan, misschien meer dat (respondent 9, code 2). 
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Uit de interviews blijkt dat een impactvolle gebeurtenis (zoals ziekte of geen kinderen kunnen 

krijgen) de vraag naar het doel in het leven aanwakkert. In de interviews is dit meerdere malen 

bevestigd.  

Helemaal teruggaand naar mijn jeugd denk ik dat ik in de zorg terecht gekomen ben, omdat mijn eigen vader chronisch ziek is. 

Ik dat heb meegekregen en ook de impact daarvan op een gezin en eigenlijk op alles. Ik denk in die zin dat dat wel onbewust 

toch heeft meegespeeld dat je denkt: ik wil voor anderen het makkelijker maken. Het was bij ons thuis niet altijd makkelijk 

(respondent 4, code 23). 

Nou, ik heb een miskraam gehad, voor mijn zoontje, en toen was voor mij zingeving dat… Het is nog steeds iets emotioneels, 

blijft het misschien wel altijd, maar dan ga je op zoek naar een soort houvast. Ik heb nooit het gevoel gehad dat de grond onder 

mijn voeten wegzakte, want er is gewoon een hele stevige basis (respondent 6, code 13). 

Maar toen kwam dat wel overhoop te liggen, in de zin van gaat dat wel gebeuren, en dan wordt je leven wel, zeker in je primair, 

wordt heel anders. En dan ga je wel nadenken over ja, waarvoor werk ik dan zo hard? Zijn we bezig met een huis kopen in 

zo’n buurt of wijk, weet je. Dan, wat ik zeg, waar doe ik het voor, wordt dan opeens heel anders. Dus toen speelde zingeving een 

rol, van ja, wat als... Hoe gaan we dan zin aan ons leven geven, omdat voor ons op dat moment heel erg de zingeving zat in 

kinderen (respondent 8, code 19). 

Religie 

Religie wordt in het kader van een doel in het leven ervaren een aantal keren door respondenten 

genoemd. Wat opvalt is dat het veelal een wat afstandelijke en soms negatieve ondertoon heeft. 

Religie wordt ervaren als iets vormelijks en ook wel een beetje afstandelijk en traditioneel.  

Bij zingeving denk ik toch heel vaak aan religie, aan wat de zin is van het leven, en ik heb er weleens over nagedacht, over wat 

ik de zin vind van het leven. Maar meestal denk ik ‘volgens mij is er niet heel veel zin’. We leven gewoon en dan is het voorbij. 

Maar als ik denk aan, ik weet niet of dat ook echt zo is, maar dat gevoel heb ik, dat mensen die bezig zijn met religie, dat die 

daar ook veel meer over nadenken, over wat dan de zin is van hun leven en van het leven in het algemeen (respondent 5, code 

1). 

Bij het woord religie ga ik half uit, want religie klinkt voor mij… in bedrijven bestaat bedrijfscultuur en in kerken bestaat religie 

en volgens mij is religie niet per se waar het om gaat, maar de bedding van traditioneel geloofsleven (respondent 9, code 1). 

Voor mij klinkt religie veel vorm, maar waar gaat het dan eigenlijk nog op? Vorm is belangrijk, het doet ertoe. Dat geloof ik 

wel. Dat is religie (respondent 9, code 2). 

 

Transcendente ervaring 

Uit de analyse blijkt dat een transcendente ervaring van belang is om een doel in het leven te 

ervaren. Het valt op dat deze transcendente ervaring uit verschillende sub-thema’s bestaat: muziek, 

dansen en expressie, betekenisvolle woorden en teksten, bijeenkomsten in een (grote) groep, een 
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levensveranderende of impactvolle gebeurtenis en onder de indruk zijn van de schoonheid van de 

natuur. 

Muziek 

Muziek is vaak in de interviews genoemd. Wat opvalt is dat muziek een aantal sub-thema’s oproept. 

Door muziek is het mogelijk om een eeuwige ervaring te hebben: een ervaring die je lostrekt van 

het dagelijkse leven. Daarbij zijn mooie muziekklanken van belang. Ook de teksten waarin een 

ander zich kan herkennen spelen hierin een belangrijke rol.  

Eigenlijk ben je als mens niet veel meer dan een hoopje mieren, een kolonie, alleen het enige wat ons onderscheidt van dieren en 

ons ook kan optillen boven die sleur is muziek en ervaring van de eeuwigheid daarin. En ook dat je daaruit troost kunt halen. 

En niet troost in die zin dat die muziek dan zegt van: het komt allemaal maar goed, maar juist dat in die muziek iets bezongen 

wordt waar een ander zich in kan herkennen en kan ervaren van: ik ben niet alleen in hoe ik me voel.’ Die connectie die daar 

ontstaat door muziek… (respondent 1, code 9). 

Ook de woorden zijn daarin belangrijk, maar ook de emotie van die muziek zelf. Dat is zoveel complexer dan het omschrijven 

in woorden. En dat is voor mij een heel belangrijke… Dat geeft voor mij wel heel veel zin (respondent 1, code 13). 

Elke keer als ik muziek hoor, dan voel ik wel van: er is iets meer… Het voelt eeuwig. Het voelt ook eigenlijk alsof het verder 

gaat dan de dood (respondent 1, code 53). 

Dansen en expressie 

Een aantal respondenten heeft aangegeven dat dansen en expressie ook een belangrijke rol spelen 

in het ervaren van zingeving.  

Ook de stap die ik gezet heb om meer te groeien in zingeving, was altijd door iets actiefs te gaan doen. Door in die stepgroep 

aanwezig te zijn, waarin je al dansend iets kan ervaren in zingeving (respondent 2, code 37). 

Maar daarnaast ook activiteit voor mezelf. Ik doe veel yoga. Best veel yoga gedaan. Nu nog één tot twee keer per week. Dus dat 

is dan meer voor mezelf, dat ik dat zelf gewoon fijn vind (respondent 4, code 13). 

Betekenisvolle woorden en teksten 

Betekenisvolle woorden of teksten helpen om een transcendente ervaring te hebben. Kenmerkend 

hierin is dat in een bepaalde tekst iets herkend wordt dat iemand zelf niet onder woorden gebracht 

heeft. De respondent wordt geraakt door deze woorden, omdat deze woorden de respondent 

bemoedigen. Ook wordt aangegeven dat betekenisvolle woorden iemand bijna kunnen optillen uit 

het hedendaagse leven.  

Dat kwam door, ook wederom weer de teksten van die liedjes, dat die zo eerlijk en puur zijn. Het begon met een liedje dat hij 

zegt van: ‘Ik ben blind’, dus ik kan God nooit echt zien. Ik ben altijd… Het is altijd out of my reach. En dat werd opgevolgd 
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door een liedje van hetzelfde album waarin hij juist dat verlangen wel heel erg sterk heeft en heel erg… Bijna een soort hysterisch 

daarnaar op zoek is (respondent 1, code 20). 

Dat zijn de elementen waarvan ik denk, daar zocht ik steun. De hoofdmoot steun in mens, in omgeving qua rust en in 

bemoedigende teksten of woorden (respondent 8, code 29). 

Bijeenkomsten in (grote groep) 

Een aantal respondenten gaf aan dat de aanwezigheid in een grote groep mensen kan bijdragen aan 

het ontstaan van een transcendente ervaring. Deze ervaring gaat vaak gepaard met betekenisvolle 

woorden, teksten of muziek.  

Nee, met allemaal Navigator-verenigingen in Nederland. Daar heb je van die grote bijeenkomsten en dat was ook een moment 

dat ik daar heel bewust een stap heb gezet naar God toe. Dat is voor mij echt zingeving. Die relatie met God. Dat was ook echt 

een link met die zwarte bladzijde. Soort wonder mogen ervaren. Dat was heel bijzonder (respondent 2, code 29). 

Of we waren, totaal iets anders, toen de Tour in Utrecht is, toen daar die tijdrit was, daar waren wij. Nou, dat was ook echt zo 

supergave dag, dat je bedenkt wat een energie mensen kunnen… Dat soort dingen heb ik dan meer (respondent 7, code 10). 

Een levensveranderende of impactvolle gebeurtenis 

Een levensveranderende of impactvolle gebeurtenis wordt regelmatig genoemd als belangrijk 

moment waarop zingeving ervaren wordt. Deze levensveranderende gebeurtenissen kunnen heel 

verschillend zijn. Hierbij kan het gaan om een donkere periode in het leven, maar ook ziekte of 

verlies spelen hierin een belangrijke rol.   

Dat heeft haar heel veel pijn gedaan en mij ook daarin… maar ook dat soort momenten waar je echt zo diep in de put zit. Daar 

krijg je wel hele donkere gedachten van. Juist toen heb ik ook echt bewust gezocht naar God. Ik denk dat dat toen wel een 

keerpunt is geweest van: ik ga aan mijn relatie werken, ik ga mijn familie meer opzoeken en ik ga investeren in mijn geloof. Dat 

laatste dat is nu natuurlijk interessant. Dus dat was een keerpunt. Dat ik dacht van: wow, ik ben nu wel ver gegaan 

(respondent 2, code 26). 

Op mijn 21e werd ontdekt dat ik een AVM in mijn hoofd hebt. Een bloedvat, een soort fietspompband, die plop. Dus toen 

kwam ik er wel achter… wow, oké. Ook: wie zijn mijn echte vrienden en wie niet. Daar is een hele grote schifting geweest. Ik 

had een hele grote vrienden- en vriendinnengroep. Ik denk wel iets van 25 en daar zijn er twaalf van overgebleven waarvan ik 

dacht: aan jullie heb ik wat en aan de rest heb ik niks aan. Dus daar ben ik ook echt mee gekapt. Dat was een punt in mijn 

leven dat ik dacht… daarvoor was flierefluiten en we zien wel waar het leven strandt. Toen bedacht ik wel meer: o, oké. Het 

leven kan dus ook eindig zijn. Ook voor mij. Wat wil ik eigenlijk bereiken in het leven? Wat vind ik nou echt belangrijk? 

(respondent 3, code 24). 

De laatste gebeurtenis was dat een belangrijke figuur uit de kerk kwam te overlijden. Dat was toch wel weer even zo’n shock-

moment of zo. ‘Hij is er niet meer’. En ik kon niet bij de begrafenis zijn en ik heb er niet veel van meegekregen verder, alleen 

van mijn ouders, dat het goed ging en dat het mooi was en dat soort dingen, maar verder zat ik gewoon in mijn Amsterdam… 

En toen had ik wel weer behoefte van: ‘Wat kan ik nou doen om dat toch ook eventjes wat meer diepte te geven?’ En toen ben 

ik weer Violet Burning gaan luisteren. En toen was ik weer van: ‘O ja…’ Ja (respondent 1, code 31). 
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Onder de indruk van de schoonheid van de natuur 

Als laatste sub-thema van een transcendente ervaring is regelmatig de schoonheid en de rust van 

de natuur genoemd. Het gaat hierbij om heel basale dingen als het onder de indruk zijn van de 

bergen of de suizende wind. 

Ik denk dat het en groot en klein kan zijn. Ja, want je motor kan aangaan van dat je de wind hoort ruizen door de bomen, of dat je een 

egeltje over ziet steken over het fietspad, of dat er een oorlog is opgelost in Verweggistan. Ik denk dat alles dat dat zingeving is. Dus ik 

denk dat het zowel heel groot als heel klein kan zijn (respondent 6, code 7). 

Ik ben een keer in Argentinië op vakantie geweest, zo’n moment heb ik wel, toen reden we de Andes in en toen dacht ik ‘wauw, dit is wel 

echt een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien’ (respondent 7, code 10). 

 

4.2.3 Een leven dat van betekenis is 

Het tweede kenmerk van zingeving is een leven dat van betekenis is. Uit de analyse is gebleken dat 

een bijdrage leveren aan iemand of iets als zinvol ervaren kan worden. Tijdens de analyse van de 

transcripten is op basis hiervan een onderverdeling gemaakt in de volgende vier hoofdthema’s: 

 

- een bijdrage leveren aan de samenleving; 

- iets voor een ander doen; 

- iets leuks doen met mijn leven; 

- een bijdrage leveren aan de toekomst van de aarde. 

 

Deze verschillende hoofdthema’s worden hieronder weergegeven in figuur 11. 
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Een bijdrage leveren aan de samenleving 

Het bijdragen aan de samenleving of maatschappij is een breed thema. Hiermee wordt bedoeld dat 

de respondenten een bijdrage willen leveren aan de grotere waarden van de maatschappij en de 

wereld om ons heen. Het gaat hierbij echter niet om concrete voorbeelden als het helpen van 

anderen om ons heen.  

Voor mij heeft zingeving ook wel iets te maken: bijdragen aan en goed doen voor de wereld en maatschappij (respondent 4, 

code 6). 

…, mijn vrouw, die werkt in het ziekenhuis, de gezondheidszorg. Of een dominee, een arts. Die dingen, die dragen direct wat 

bij. Dan denk ik ‘maar …, wat jij eigenlijk doet, jij doet zo hard mogelijk en zo goed mogelijk je werk om zoveel mogelijk 

dividend uit te laten keren aan aandeelhouders bij een beursgenoteerd bedrijf. Ik weet als je daarop inzoomt, dat dat iets 

genuanceerder ligt, maar wel een beetje. En daar heb ik soms weleens moeite mee. Dat ik denk van ‘ja, ik zou die kwaliteit en 

capaciteit die ik heb’, ik heb ook veel niet maar een paar wel, die zou ik ook ergens anders kunnen inzetten. Daar strugg le ik 

weleens mee. Nou, wat daarin belangrijk is, is dat ik denk van datgene wat ik doe, draagt dat werkelijk bij aan het welbevinden 

van de maatschappij (respondent 8, code 12 en 24). 

 

 

Figuur 11 
Kenmerken van zingeving – een leven dat van betekenis is 
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Iets voor een ander doen 

Iets voor een ander doen is door de respondenten vaak genoemd als een kenmerk van een leven 

dat van betekenis is. In de analyse is een onderverdeling gemaakt in iets voor een ander doen in het 

algemeen en in het bijzonder zorgen voor en omzien naar de kwetsbare naaste.  

Maar ik zie zingeving in mijn werk dat ik andere mensen wil leren beter te worden in hun communicatie of te leren van zichzelf. 

Ik heb wel mijn beroep uitgekozen op iets waarvan ik denk dat ik daar anderen mee help (respondent 3, code 15). 

Maar als ik echt naar mezelf kijk, dan denk ik wel uiteindelijk dat ik probeer en dat dat zingeving is voor mij, om een bijdrage 

te leveren aan een anders welbevinden, in wat voor vorm dan ook. Of in groei, of toch iets van voor betekenis zijn voor een ander. 

Dat is het eerste, als je het om mij trekt, wat in mij boven komt van ‘dat is het ook wel’ (respondent 8, code 15). 

Dus zingeving voor mij is dat ik een reden heb om te leven en dat is voor mij altijd iets te maken met dienstbaarheid. Als we 

dienstbaar willen zijn aan elkaar of klanten of collega’s, een nieuwe balans vinden tussen geven en nemen (respondent 9, code 

5). 

De kwetsbare ander helpen is een verdieping op het sub-thema ‘iets voor een ander doen’. Het gaat 

hierbij concreet om het omzien naar elkaar en elkaar ondersteunen en verder helpen. 

Voor mij is het toch wel dingen doen die ervoor zorgen dat het voor een ander wat makkelijker wordt. Ik heb dat ook heel erg 

in mijn werk, omdat ik in de zorg werk. Ik heb bewust voor de zorg gekozen, maar ook bijvoorbeeld tijdens de covid-tijd briefjes 

in de bus gegooid van oudere alleenstaande ouderen. Van: ‘Goh, als u hulp nodig heeft… dit is ons telefoonnummer. Bel even.’ 

Of even collecte lopen. Ik heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan in mijn studententijd. Dus dat soort dingen  

Nou, vaak zijn het de kwetsbare anderen. Maar het kan voor ieder ander zijn dat het kan betekenen…. (respondent 4, 

code 11 en 28). 

Ik weet niet of er op dat moment… Mijn broer heeft ook weleens voor mij gekookt, zo rond zwangerschap en geboorte van 

Rowan, misschien toen (rondom miskraam) ook wel, dat weet ik niet meer. Zo kun je een ander in problemen helpen 

(respondent 6, code 24). 

Iets leuks doen in mijn leven 

Het valt op dat, naast het bijdragen aan de maatschappij of het omzien naar een (kwetsbare) naaste, 

een betekenisvol leven wordt ervaren door plezier te beleven of iets leuks te doen met anderen. 

Een respondent noemt zelfs dat je door goed voor jezelf te zorgen vervolgens beter in staat bent 

om er voor een ander of de maatschappij te zijn.  

Ik vind het zelf belangrijk om in mijn leven te geven of te kijken hoe ik kan bijdragen aan het mooier of beter maken. Maar 

daar hangen wel natuurlijk breder nog van alles aan en vind ik het ook leuk om iets leuks te doen in mijn leven. Voor mij valt 

daar ook onder: plezier hebben met familie of vrienden. Uiteindelijk kun je het best groot maken, want wat valt daar allemaal 

onder. In die zin is het voor mij dan toch redelijk concreet (respondent 4, code 7) 
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En ik denk dat dat ook wel… Vind ik ook belangrijk in het leven, dat je kiest waarvoor je zelf, voor jezelf kiest, zorgt dat je 

zelf gelukkig bent. En dat zonder egoïstisch te zijn, natuurlijk, want je moet wel aan je medemens denken, maar tot op zekere 

hoogte. Ik denk dat misschien in mijn generatie ook wel mensen dat een beetje vergeten, dat ze denken ‘o, maar dit moet en dit 

kan, dus ik moet dat doen’, ‘iedereen is op een reis geweest naar Azië, dus ik moet ook een half jaar gaan backpacken’, dat dat 

een beetje een soort van verplicht wordt, ofzo. Of dat wat mensen van je verwachten, dat je dat ook gaat doen, omdat het maar 

kan. En toen heb ik er heel bewust voor gekozen om te doen wat mij het blijst, het gelukkigst zou maken, omdat ik dacht ‘ik 

denk dat ik daar uiteindelijk de wereld het meest mee help’. Ik denk dat de mensen om mij heen ook het gelukkigst worden als 

ik ook gelukkig ben, zeg maar. En dat ik dan ook het meest kan bijdragen aan de wereld. Dus dat was denk ik wel… 

(respondent 5, code 23) 

 

Bijdrage leveren aan de toekomst van de aarde 

Uit de interviews blijkt dat jongvolwassenen het belangrijk vinden om bij te dragen aan de toekomst 

van de aarde. Het gaat daarbij om een bijdrage ten aanzien van de keuze van werk, vakantie of heel 

concreet in de kleine (praktische) zaken van het leven om verantwoordelijkheid te nemen voor het 

klimaat. Het was opvallend dat meerdere respondenten dit als belangrijk thema benoemden.  

Ja, ik denk ook wel na over de toekomst, bijvoorbeeld met klimaatcrisis enzo. Ik denk dat het wel belangrijk is om daarbij stil 

te staan. En dat we in deze tijd best wel een cruciale rol hebben of het de ene kant omkantelt of de andere kant. De goede of 

slechte kant met het klimaat. En in dat opzicht, al doe je maar iets heel kleins, dan denk ik dat het wel zin heeft om het te doen 

(respondent 5, code 7). 

En met werk, ik werk voor een omgevingsdienst, en dat gaat over vergunningverlening, toezicht en handhaving voor dingen die 

over milieu gaan, of bedrijven zich aan regels houden, niet te veel stoffen uitstoten in het milieu. Het is wel breder dan dat. Nou, 

dat gaat wel over hoe je zorgt voor een gezond leefklimaat. En als ik op zoek ben naar werk, dat zijn wel werkgevers die mij 

trekken, eerder dan een bank of een verzekeringsmaatschappij ofzo (respondent 6, code 27) 

Het voorbeeld dat ik daarnet noemde, het was vrij recent en belangrijk. Ik denk ook wel dat mijn man en ik graag naar 

Scandinavië op vakantie gaan in de winter, in Zweden vooral, en ik merk dat daar dat ik ook echt heimwee kan hebben, omdat 

ik daar zo’n fijne balans vind in natuur en met je partner zijn en rust en ook duurzaamheid, waar we meer mee bezig zijn 

(respondent 10, code 6). 

 

4.2.4 Een begrijpelijk en ordelijk leven 

Een groot aantal respondenten geeft aan dat het hebben van een ordelijk leven waarin momenten 

van regelmaat terugkomen van belang is om zingeving te ervaren. Tijdens de analyse is gebleken 

dat dit in één hoofdthema en drie verschillende sub-thema’s onderverdeeld kan worden. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen dagelijkse terugkerende momenten en terugkerende momenten of 

rituelen die met spiritualiteit te maken hebben.  
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Deze verschillende (sub)thema’s worden hieronder weergegeven in figuur 12. 

 

 

 

Terugkerende momenten en rituelen  

Zoals hierboven is verwoord, is het thema terugkerende momenten en rituelen onder te verdelen 

in drie sub-thema’s. Hieronder worden deze sub-thema’s door middel van quotes toegelicht: 

- dagelijkse momenten; 

- jaarlijks terugkerende momenten; 

- spirituele rituelen. 

Dagelijkse momenten 

Gewone vaste gestructureerde momenten in het leven blijken bij te dragen aan een begrijpelijk en 

ordelijk leven. Het gaat hierbij om vaste momenten van bezinning en rust. Ook een vaste 

(dagelijkse)structuur maakt het mogelijk om rust en zin te ervaren.   

Ik heb een tijd gehad dat ik expres een half uur eerder ging opstaan en tijd had om een boek te lezen en even niet digitaal bezig 

te zijn. Eventueel wat te schrijven of wel wat yogaoefeningen te doen. Na een tijdje is dat wel weer losgelaten. Nu is het geëindigd 

dat ik een normaal ochtendritueel heb, maar dan met iets meer tijd. Dat ik iets relaxter ontbijt enz. Maar in die zin is er dus 

ook wel enige structuur… geeft het. Dat zit er wel in (Respondent 4, code 44). 

Figuur 12 
Kenmerken van zingeving – een begrijpelijk en ordelijk leven 

 



61 
 

Kinderen hebben belang bij structuur en daar kun je ook rituelen in aanbrengen. En de gastouder is meer antroposofisch van 

insteek en die steekt een kaarsje aan als ze aan tafel gaan. Dat is ook een ritueel. En dat is niet per se een religieus ritueel, maar 

daarmee kun je wel heel mooi een moment mee afbakenen. En als het kaarsje uitgaat is het eten voorbij. Dat vind ik wel een 

mooi ding. Dat doe ik niet zelf, maar ik vind het wel waardevol (respondent 6, code 40). 

Je weet bijvoorbeeld, als je een beetje vaste bedtijden aanhoudt, dat je veel beter uitgerust bent, dat je veel meer kan doen op een 

dag. Je zou dat ook al zingeving kunnen noemen (respondent 6, code 41). 

Jaarlijks terugkerende momenten 

Naast dagelijkse momenten zijn er ook momenten die jaarlijks terugkeren of een lange horizon 

hebben. Deze momenten zijn niet spiritueel van aard, maar wel bezinnend van aard. Het kan hierbij 

gaan om jaarlijks terugkerende momenten van herdenken, maar ook jaarlijkse momenten waarin je 

reflecteert op de doelen die gesteld zijn. Hierin vindt reflectie plaats en dit geeft zin aan het leven.  

Ja. Maar dat merk ik ook met meer dingen, hoor. Ik merk het ook, niet alleen met religie, ik merk het ook met 4 en 5 mei 

bijvoorbeeld. Dan vind ik het ook belangrijk om dan stil te staan bij wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog en daarop in 

te gaan. Dus steeds de jaarlijkse dingen… Ik zie wel de waarde van dat soort tradities en rituelen. Maar dat geldt ook zeker 

voor zoiets als Pasen (respondent 1, code 4).  

Ja, dat is voor mij ook wel een doel. Maar ik ben wel vrij planmatig. Ik ben echt zo iemand van een vijfjarenplan. Ja, ik ben 

vrij gestructureerd. Ik houd daar wel van ja. Dat geeft mij wel rust. Ik vind het ook leuk. Ik heb het gevoel dat ik dan meer 

bereik en ook met een goed gevoel terugkijk op het jaar. Dat ik denk: ja, dat wilde ik gaan doen en dat heb ik ook gedaan. 

Naar mijn gevoel zie ik dan ook duidelijk mijn eigen groei en ontwikkeling weer terug (respondent 4, code 16). 

Spirituele rituelen 

Naast terugkerende (dagelijkse of jaarlijkse) momenten blijken spirituele rituelen van belang te zijn 

om zingeving te ervaren. In de interviews is een aantal keren een verbinding gelegd met de 

christelijke feestdagen. Daarnaast worden persoonlijke momenten van bezinning genoemd, waarin 

de tijd wordt genomen om contact te zoeken met de transcendente wereld of concreter met God. 

Vast terugkerende momenten in bijvoorbeeld een kerk spelen hierbij tevens een rol. Het ritme van 

de liturgie draagt bij aan de spirituele beleving.   

Het enige waarin ik het nog wel echt actief herbeleef en bij stil sta, is rond Pasen met de Mattheüs Passion. Dat is voor mij een 

moment waarin het wel weer eventjes terugkomt in mijn leven, zeg maar (respondent 1, code 2). 

Ik begin elke dag met een soort stille-tijd-moment. Vind het fijn om daar structuur in te hebben. Het contact met God te zoeken. 

Daarmee ook een ‘mindset’ te creëren. Ik ben niet alleen hier met mezelf. Ik heb ook de verhouding met God. Dat helpt me ook 

om liefdevoller te kijken naar de medemens om mij heen (respondent 2, code 16). 

En ik denk ook dat je trots mag zijn op die rituelen, want die rituelen zijn ook gewoon onderdeel van, als we het nu hebben over 

kerk of over… Kijk, op een tennisvereniging-competitie heb je ook rituelen. Bijvoorbeeld elke competitiedag zorgt de thuispartij 

voor een gebakje of een lekkere koek als je daaraan komt. En het gaat helemaal niet om die koek, maar het is dat je denkt ‘o 
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ja, we zijn er weer’. Dat vind ik ook met een kerkdienst. Dat je de dienst afsluit met een zegen, die elke week hetzelfde is. Dat 

is belangrijk (respondent 8, code 47). 

4.2.5 Het behoren tot een groep 

Onderdeel zijn van een groep is in de analyse door veel respondenten benoemd als een kenmerk 

dat het leven zin geeft. Dit kenmerk is onder te verdelen in zeven thema’s. 

Deze (sub)thema’s worden hieronder weergegeven in figuur 13. 

 

 

 

 

Hieronder worden de thema’s uitgewerkt met bijbehorende quotes.  

Begrepen en gekend worden 

Een groep kan iemand helpen om begrepen te worden. De groep kan iemand verder helpen in zijn 

of haar gedachtenvorming. De respondenten hebben meerdere malen benoemd dat de groep 

geholpen heeft om zichzelf beter te begrijpen. Daarnaast kan een groep je ook bevestigen in keuzes 

Figuur 13 
Kenmerken van zingeving – Het behoren tot een groep 
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die je maakt in het leven waardoor je je begrepen en gesteund voelt. Het begrijpen van jezelf en 

begrepen worden door een ander geeft zin aan het leven.  

Er is iemand die dat precies zo begrijpt en precies zo verwoordt en misschien wel beter dan ik dat ooit zou kunnen. En die haalt 

dingen in mij naar voren, dat in mijn onbewust zijn, waarvan ik eerst nog niet eens wist dat ik het zo voelde. Zo sterk kan het 

zijn. Dat het bijna iets is dat hij weet dat het er is voordat ik nog wist dat het er was (respondent 1, code 23). 

Dat is voor mij heel belangrijk in combinatie met dat ik met iets bezig ben, met iets maken, waar ik het al eerder over had, die 

zingeving. Maar dat… Ik ben toch blij dat ik dat niet alleen doe. Dus dat ik wel mensen achter me heb staan die dat 

ondersteunen en begrijpen (respondent 1, code 39). 

 

Onderdeel van een groep zijn geeft zin aan het leven 

Veel respondenten hebben aangegeven dat onderdeel zijn van een groep bijdraagt aan het ervaren 

van zin in het leven. Het gaat hierbij vooral om het samen optrekken en samen verbonden zijn. Dit 

is mogelijk in familieverband, maar ook op veel andere manieren. Ook wordt onderdeel zijn van 

een groep op verschillende manieren ingevuld, van samen iets ondernemen tot het ‘gewoon’ 

samenzijn. 

Dat kan, maar ik heb het eigenlijk meer samen, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, wij houden allebei echt van skiën, dan heb ik het 

ook wel. En dan is het zeg maar gewoon, als je een hele dag met goede sneeuw in de zon kan skiën en dan ook nog in Frankrijk 

waar je lekker kunt zitten en eten, dan heb ik datzelfde gevoel. Dat je echt denkt van ‘zo, wat is de wereld mooi’. Ja, ik heb het 

meer, ik ervaar graag dat gevoel met anderen in plaats van alleen (respondent 7, code 7). 

Voor mij is het heel erg verbonden aan contact met de ander. Niet per se in mijn eentje op een berg mediteren. Ik denk dat 

mediteren heel goed kan zijn hoor, daar niet van. Voor mij heeft het juist heel erg te maken juist met de verbinding met anderen 

en dat wat om je heen is (respondent 4, code 25). 

Ja. Er zit natuurlijk wel niet heel diversiteit in, denk ik, want je bent toch allemaal een beetje familie. Dus aan de ene kant is 

het gewoon een interessante omgeving om zelf te stimuleren en zelf na te denken over dingen. Aan de andere kant is het voor mij 

ook een soort van doel op zich. Ja, weet niet hoe je dat zegt. Een doel op zich. Dat het niet alleen omgeving is, om zingevingsvragen 

in te vullen, maar ook het doel van de zingeving, zeg maar (respondent 5, code 44). 

 

Het gevoel niet alleen te zijn 

Het gevoel niet alleen te zijn is een belangrijk kenmerk van het onderdeel zijn van een groep. Dit 

kan betekenen dat iemand uit de groep je begrijpt en dat je daarom ervaart niet de enige te zijn die 

dit op deze manier ervaart. Het kan ook heel concreet betekenen dat je daadwerkelijk bij een groep 

hoort of zelfs bij een groter geheel, namelijk dat je onderdeel bent van de wereld.   
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Dat je iemand iets hoort zingen en dat je denkt van: ‘Dat is precies hoe ik het ook zie. Dat is precies hoe ik het ook voel.’ En 

dan ben ik dus niet alleen. Er is iemand die dat precies zo begrijpt en precies zo verwoordt en misschien wel beter dan ik dat ooit 

zou kunnen (respondent 1, code 22). 

Uiteindelijk denk ik: leuk dat ik hier tachtig jaar mag rondlopen, maar ik denk dat het veel breder is dan alleen mijn leven. 

Alle mensen op aarde. Ik denk dat het deel is van een groter geheel. Dat beseffende. Wat voor betekenis je eigenlijk hebt. 

Enerzijds heel nietig. Je bent echt maar één mensje van de bijna zeven miljard mensen die nu leven. Los van alle mensen die 

geleefd hebben en gaan leven, maar tegelijkertijd ook wel dat er een God is die heel persoonlijk ook is. Beetje die twee kanten. 

Dat geeft voor mij betekenis aan het leven (respondent 2, code 7). 

 

Het ontvangen van ondersteuning 

Het behoren tot een groep maakt het mogelijk om steun te zoeken bij anderen en steun te 

ontvangen van anderen. Het idee dat een groep deze steun kan bieden, geeft rust en zin in het 

leven.  

Ja, hoe ging ik daarmee om? Nou, ik denk tweeledig. Enerzijds… Twee dingen. Eén, hoe ik daarmee omging is toch alles 

proberen maakbaar te maken, in de zin van dat wij alles hebben gedaan om uit te zoeken hoe het precies zit en wat voor invloed 

wij daarin hebben. Dat was één. En twee, ja, ondersteunen wel, dus er voor haar dan te zijn. Ja, eigenlijk veel ondersteunen en 

veel steun zoeken ook. Ik had toen zelf ook wel behoefte aan steun (respondent 8, code 20). 

En ik weet niet of er op dat moment… Mijn broer heeft ook weleens voor mij gekookt, zo rond zwangerschap en geboorte van 

Rowan, misschien toen ook wel, dat weet ik niet meer. En je gaat samen een dagje weg, maar meer om afleiding te zoeken dan 

omdat je echt iets praktisch aan het doen bent (respondent 6, code 23). 

Familie geeft zin aan het leven 

Familie is een belangrijk hoofdthema ten aanzien van zingeving en het kenmerk ‘een onderdeel van 

een groep zijn’. Veel respondenten noemen familie als bron van zingeving. Onvoorwaardelijk bij 

elkaar horen, elkaar helpen en elkaar regelmatig zien is van belang voor veel respondenten.   

Ik denk dat voor mij zingeving vooral in familie zit. Dat je gewoon het beste probeert te doen, zeg maar, binnen je kunnen. En 

dan in de grote zin van het woord dat je je familie gewoon helpt, ondersteunt, door… (respondent 5, code 3). 

En ik zei ‘ja, voor mij is omdat ik niet gelovig ben, speelt God geen rol in mijn leven, maar voor mij is familie zo’n belangrijk 

ding, dat daar heel veel omheen draait.’ Ik vind het ook belangrijk om mijn ouders regelmatig te bezoeken, mijn broer en zussen 

te zien en een goede band te hebben, mijn opa, oma’s, ooms en tantes regelmatig te zien (respondent 5, code 11). 

Dus wat één ding voor mij zingeving is, waar ik het voor doe op dit moment, hoe cliché ook, maar dat is voor mijn kind en mijn 

vrouw en mijn familie. Mijn ouders. Dat is een heel belangrijk element (respondent 8, code 7) 
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Onder het thema familie is een sub-thema toegevoegd. Het zorgen voor kinderen is van groot 

belang voor de ervaren zingeving. 

Dat is iets heel concreets. En het is ook genieten van mijn zoontje die lekker aan het spelen is en de wereld aan het ontdekken 

is. Hij is twee weken geleden gaan lopen. Ja, als ik zijn hand vasthou zodat hij lekker een stukje kan wandelen, dat geeft ook 

weer zingeving. Dan heb je ook een reden om te bestaan, zeg maar. Alleen maar om hem te helpen om te lopen. Zoiets moois 

(respondent 6, code 12). 

 

Vrienden geven zin in het leven 

Naast familie zijn vrienden een belangrijke bron voor zingeving. Het plezier hebben met elkaar, 

maar vrienden zijn ook mensen waar je op terug kunt vallen en waarmee je je leven kunt delen.  

Nou, ik ga vanavond koken voor een vriendin die een tijdje terug een baby’tje heeft gekregen. Er voor elkaar zijn, iets voor een 

ander doen, wat soms maar heel weinig moeite is. Dat vind ik wel passen bij zingeving. Ja, daardoor geniet je zelf ook meer van 

het leven (respondent 6, code 8). 

Voor mij valt daar ook onder: plezier hebben met familie of vrienden (respondent 4, code 8). 

 

Diversiteit in de groep geeft zin in het leven 

Een belangrijk thema voor het behoren tot een groep is de aanwezigheid van een groep waar je 

niet allemaal hetzelfde hoeft te denken, maar waar je juist geïnspireerd kan worden door inzichten 

van de ander en kunt reflecteren op jezelf. Een vrijblijvende groep zonder oordeel stelt je in staat 

om persoonlijk te groeien en dat geeft zin aan het leven. 

Ja, ik denk wel in die zin dat het allemaal ook weer gaat over het omgaan met jezelf en het omgaan met de ander. Ik denk in 

die zin toch een soort richtlijn hebben van: goh, hoe ga je om met jezelf en anderen? Soort normen en waarden afzetten en het 

reflecteren op normen en waarden en wat je belangrijk vindt. Dat komt er ook in terug (respondent 4, code 41). 

Ik houd heel erg van een klein debat in mijn vriendengroep. Van: hoe denk jij daarover en jij. Om zelf ook te groeien in mijn 

eigen standpunt (respondent 3, code 38). 

 

Ten slotte worden in figuur 14 alle kenmerken en (sub)thema’s in één model inzichtelijk gemaakt. 

Dit totaaloverzicht is ook opgenomen in bijlage G. 
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4.3 Verbinding tussen zingeving en sociale infrastructuur 

In de interviews is nadrukkelijk doorgevraagd naar de sociale infrastructuur die vereist is om 

invulling te geven aan de ervaren zingeving (zie paragraaf 4.2). Hierop is aan het eind van het 

interview doorgevraagd om in kaart te brengen wat de respondenten als een optimale infrastructuur 

ervaren (zie bijlage A). Wat opviel in de analyse van de transcripten is dat zingeving en sociale 

infrastructuur niet los van elkaar staan. Er is een duidelijke verbinding waar te nemen. Hieronder 

worden enkele voorbeelden gegeven, onderbouwd met quotes uit de interviews. 

 

Voorbeeld 1: 

Zingeving: Het ervaren van een doel in het leven – transcendente ervaring - muziek 

Nou, ik heb een miskraam gehad, voor mijn zoontje, en toen was voor mij zingeving dat… Het is nog steeds iets emotioneels, 

blijft het misschien wel altijd, maar dan ga je op zoek naar een soort houvast. Ik heb nooit het gevoel gehad dat de grond onder 

mijn voeten wegzakte, want er is gewoon een hele stevige basis. Maar toen, dan vind ik dat ook in muziek (respondent 6, 

code 13). 

Figuur 14 
Kenmerken van zingeving – totaaloverzicht 
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Sociale infrastructuur: Het creëren van rituelen – muziek – creëer een gelegenheid waar samen muziek gemaakt kan worden 

Als je samen muziek maakt, het is mooi om op elkaar af te stemmen en dat is wat je in een koor doet. Misschien ook wel in 

een band, of in een orkest, maar daar heb ik minder ervaring mee. In een koor stem je op elkaar af, in volume, in klank, in 

hoogte. En samen kun je maken dat iets heel mooi wordt. Ja, dat vind ik leuk. Ik vind het mooi, daar krijg ik energie van. 

Soms kippenvel. Ja, daar kun je echt mooie muziek maken. Als je het terugluistert is het niet altijd zo mooi als dat het leek 

toen je het maakte. En het verbindt. Dat is mooi (respondent 6, code 37). 

 

Voorbeeld 2: 

Zingeving: Een leven dat van betekenis is – iets voor een ander doen – de kwetsbare ander helpen  

Hoe zou je het dan invullen? Zingeving? Wat betekent dat voor jou? Voor mij is het toch wel omzien naar de ander, dingen 

doen die ervoor zorgen dat het voor een ander wat makkelijker wordt. Ik heb dat ook heel erg in mijn werk, omdat ik in de zorg 

werk (respondent 4, code 12). 

Sociale infrastructuur – sociale verbanden – informele groepen – iets voor een ander doen 

Maar ook bijvoorbeeld tijdens de covid-tijd briefjes in de bus gegooid van oudere alleenstaande ouderen. Van: ‘Goh, als u hulp 

nodig heeft… dit is ons telefoonnummer. Bel even.’ Of even collecte lopen. Ik heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan in mijn 

studententijd (respondent 4 code 13). 

 

Een zingevingsvraag staat niet los van een sociale infrastructuur en een sociale infrastructuur kan 

ook een zingevingservaring oproepen (figuur 15). In de beschrijving van de analyse van de sociale 

infrastructuur (paragraaf 4.4) zal, naast het presenteren en inzichtelijk maken van de kenmerken en 

de (sub)thema’s, ook geanalyseerd worden waar de verbinding tussen beide fenomenen plaatsvindt. 

Deze verbinding wordt in het figuur van de sociale infrastructuur aangegeven met icoontjes die 

verwijzen naar de kenmerken van zingeving.  

Figuur 15 
Verbinding tussen zingeving en sociale infrastructuur 
 
 
 
 
 
 



68 
 

4.4  Sociale infrastructuur 

Uit de analyse van de transcripten is gebleken dat de kenmerken van sociale infrastructuur zoals 

beschreven in de a-priori thema’s goed aansluiten op de uitkomsten van de interviews. In de 

ontwikkeling van het template zijn de a-priori thema’s op basis van de rijke onderzoeksdata verfijnd 

en in detail uitgewerkt (bijlage F). Het definitieve template is opgebouwd uit de volgende vijf 

hoofdkenmerken: 

 sociale verbanden; 

 participatie; 

 vertrouwen; 

 integratie; 

 het creëren van rituelen. 

Uit onderstaande analyse blijkt, evenals uit de analyse van het fenomeen zingeving, dat meerdere 

kenmerken van een sociale infrastructuur als vruchtbare bodem dienen om invulling te geven aan 

de idealen, de aspiraties en de verlangens ten aanzien van zingeving in de alledaagse praktijk. 

Daarom zijn deze kenmerken aan elkaar verbonden en versterken deze kenmerken elkaar. Dit is in 

figuur 16 weergegeven door de kenmerken in een cirkel te plaatsen, waarin de kenmerken door een 

stippellijn met elkaar verbonden worden. 

 

Figuur 16 
Kenmerken van sociale infrastructuur 
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4.4.1 Sociale verbanden 

Tijdens de analyse is gebleken dat het kenmerk sociale verbanden onder te verdelen is in de 

volgende hoofdthema’s: 

- informele groepen; 

- het behoren tot een instituut; 

- online-platforms. 

Deze hoofthema’s worden hieronder uitgewerkt. In deze uitwerking worden verschillende sub-

thema’s uitgewerkt die in het definitieve template en in onderstaande gepresenteerde figuren zijn 

weergegeven.  

Informele groepen 

Sociale verbanden zijn een belangrijk kenmerk van de sociale infrastructuur om invulling te geven 

aan zingeving. In het kader van sociale verbanden wordt door een groot aantal respondenten het 

belang van informele groepen genoemd. Hiermee worden groepen bedoeld die gekenmerkt worden 

door respect en een sfeer zonder veroordeling.  

Dus een omgeving dat ik denk van mensen die oprecht, in zover dat kan, maar die het goede met je voor hebben en die je vooral 

kunnen bevragen en kunnen helpen (respondent 8, code 34). 

Dat er dus openheid is, dat ook als jij iets ergens helemaal niet mee eens bent dat dat ook goed is. Ik denk dat dat belangrijk is 

dat we die hele strakke kaders die er soms zijn, dat we daar weleens overheen mogen springen (respondent 3, code 58). 

 

Daarnaast is het van belang dat in deze groepen de mogelijkheid bestaat om vanuit verschillende 

perspectieven levensvragen met elkaar te bespreken. Het is volgens de respondenten van belang 

dat de gesprekspartners niet allemaal gelijkgezinden zijn, maar mensen met verschillende 

achtergronden.  

En dan hoeft het niet per se dat je ervoor gaat zitten en zegt ‘o, nu zijn we een groepje en gaan we het over zingeving hebben’, 

maar meer dat je gewoon toegang hebt tot verschillende mensen waarmee je erover kan praten. Dan is het misschien iets kleins, 

dus dat ik nadat ik het met mijn studiegenoten had over studie en banen, dat je dan langzaamaan gaat realiseren wat voor jou 

belangrijk is (respondent 5, code 27). 

En ik denk dat het dan ook belangrijk is dat je met een mensen in aanraking komt die niet helemaal hetzelfde denken als jij, 

want voor mij, een deel van mijn inzichten, komen van gesprekken met mensen die bijvoorbeeld anders over religie denken dan 

ik. En daardoor krijg ik weer een soort van… Als zij vertellen van ‘o, voor mij is dit belangrijk’, dan denk ik ‘o, wat is voor 

mij eigenlijk belangrijk? Wat vind ik er eigenlijk van?’ Dat je er een beetje in uitgedaagd wordt om erover na te denken 

(respondent 5, code 28). 
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In deze informele groep is het van belang om naast de gezamenlijke gesprekken ook samen 

activiteiten te ondernemen. 

Ook een stap die ik gezet heb om meer te groeien in zingeving, was altijd door samen iets actiefs te gaan doen (respondent 2, 

code 37). 

Ik krijg zingeving van het leven als je gewoon lekker samen gezellige dingen onderneemt of samen aan iets kan bouwen (respondent 

3, code 14). 

Daarnaast is het voor respondenten van wezenlijk belang dat in de groep omgezien wordt naar 

elkaar en dat de leden van de groep iets voor de ander kunnen betekenen.  

Ik denk dat ik aan het eind van mijn leven het gevoel heb dat ik niet alleen als een soort levensgenieter mijn eigen ding heb 

gedaan, maar ook kan terugkijken: ik heb ook mijn best gedaan om iemand anders te helpen of ik heb andere levens een stuk 

beter gemaakt (respondent 4, code 14). 

Maar als ik echt naar mezelf kijk, dan denk ik wel uiteindelijk dat ik probeer, en dat dat zingeving is voor mij, om samen met 

anderen een bijdrage te leveren aan een anders welbevinden, in wat voor vorm dan ook. Of in groei, of toch iets van voor betekenis 

zijn voor een ander (respondent 8, code 15). 

De informele groep is ook een plek waar je elkaar tot steun kunt zijn en waar je aangemoedigd 

wordt om het vol te houden.  

Het gaat over dat je mensen om je heen hebt. Je kunt elkaar tot steun zijn, wanneer je dat nodig hebt. Maar je begrijpt ook 

misschien iets van hoe die ander in het leven staat. Je staat wat dat betreft dicht bij elkaar (respondent 6, code 46). 

En ik heb ook gemerkt hoe belangrijk het is om liefdevolle mensen om je heen te hebben. Dus ook daarna dat ik een schouder 

had om op te huilen en dat je met elkaar daarover kan praten en op die manier dat… Ja, mensen om je heen hebben (respondent 

1, code 35). 

Een informele groep kan ingebed zijn in het leven van alledag. Een respondent gaf de suggestie 

om een informele groep te vormen rondom studie, school of werk. Op die manier wordt een 

natuurlijke verbinding met het dagelijks leven gevonden. Het is wel van belang dat dit niet van 

bovenaf opgelegd wordt, maar dat het aan de groep overgelaten wordt om dit vorm te geven.   

Maar dat kan dus in studie ook en ik weet niet, misschien kan je daarin ook een beetje soort van inbedden, ofzo, in studie. Ik 

weet niet of dat heel passend is, maar bijvoorbeeld, ik weet dat in elke studie wel een traject zit ‘professionele ontwikkeling’ 

(respondent 5, code 36).  

Het is natuurlijk best wel lastig, als je het ergens wilt inbedden, maar ik denk dat je het niet te veel moet forceren, maar dat je 

het eigenlijk een soort van moet aanreiken van ‘o, misschien is het interessant om hierover na te denken’ en dat mensen dan zelf 

kunnen oppakken of ze dat willen, dat ze daar behoefte aan hebben (respondent 5, code 37). 

Een soort van intervisieachtige dingen. Maar dat is dan wel heel geregisseerd, maar zoiets, ik denk dat het soms binnen een studie 

ook wel heel erg past, zulke dagen over zingeving, want je denkt natuurlijk na over je carrière en waar je heen wil in je leven 

(respondent 5, code 38). 
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Het behoren tot een instituut 

Onder het kenmerk sociale verbanden is door de respondenten het belang van het behoren tot een 

instituut genoemd. Een instituut is voor een aantal respondenten een plek waar je regelmatig terug 

kunt keren en waar wijsheid te vinden is. 

Je hebt gewoon een soort instituut nodig, je hebt iets nodig waarnaar je terug kan keren, wijsheden die herhaald kunnen worden, 

om het echt deel van je leven te maken (respondent 1, code 50). 

Het instituut is voor de respondenten een plek waar houvast en structuur wordt geboden en waar 

sprake is van vertrouwelijkheid.  

Dopen, dat er dan zeg maar toch echt water over het hoofdje gegooid wordt, of een dominee die in een toga of in een pak is. Ik 

geef daar wel echt om. Het is niet zo rationeel, want het is totaal niet waar het om draait, maar het is heerlijk om de herkenning 

van dit ritueel, dit zijn de stappen die we zetten, dat vind ik heerlijk (respondent 8, code 44). 

Ja, ik vind het heel belangrijk dat er een instituut is voor de samenleving. Ik heb er in een moeilijke periode mijn vertrouwdheid 

en soort van routine en wederopbouw uitgehaald. Dat gun ik gewoon iedereen (respondent 3, code 50). 

Rondom een instituut worden ook thema’s als rust en bezinning als belangrijk ervaren. Daarnaast 

is het van belang dat er aandacht is voor terugkerende rituelen die houvast aan het leven kunnen 

geven. 

Rust. Ja, rust en bezinning, dat zijn voor mij wel twee dingen die ik belangrijk vind. Dan ga ik toch wel even in op kerk. Wat 

ik het mooie vind van de kerk is, tenminste in de Noorderkerk en dat zijn ook meerdere, dat is de rust, de authenticiteit 

(respondent 8, code 39). 

Maar rituelen kunnen ook heel veel houvast geven, zoals een kaarsje aansteken, of ik vind bijvoorbeeld de ‘Evensong’ iets heel 

moois. Dat wij al de lofzang van Maria, dat die nog in elke song klinkt, dat je die nu zingt en dat je weet dat die over honderd 

jaar misschien nog steeds wel wordt gezonden, dat die blijft klinken. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel een ritueel, dat vind ik 

heel mooi, dat je daar deel van bent. En een ritueel daar is vaak heel goed over nagedacht, dus het kan ook als je niet zo goed 

weet wat je moet en je houdt je vast aan een ritueel, kun je toch invulling geven aan wat je voelt, of aan een moment. Dat vind ik 

iets moois (respondent 6, code 39). 

Wat opviel is dat aangegeven wordt dat er ruimte moet zijn om samen het instituut vorm te geven 

en ervoor te zorgen dat niet alles vooraf vaststaat. 

Ik denk dat het een heel mooi instituut kan zijn als je het met elkaar doet. Niet is van: wij hebben alle wijsheid in pacht… 

 ‘Luister, luister.’ Maar dat het gaat om: ‘Wat heb jij nodig?’ Wat kunnen we voor jou bieden? (respondent 3, code 53). 
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Online-platforms 

Door een aantal respondenten is een online-platform benoemd als een belangrijk onderdeel van 

het kenmerk sociale verbanden. Online-platforms kunnen een goede plek zijn om regelmatig en 

eenvoudig naar terug te keren.  

Het is in eerste instantie iets waar je gewoon naar kunt kijken en dan weer door, ja. Dus dat je het gewoon… Af en toe komt 

er wel weer iets nieuws. Soms ga ik ook terug naar filmpjes, als ik ook weer het idee heb van: ‘O ja, dat was dat idee’, dat ik 

daar nog eens een keer op kauw en dan ga ik weer terug (respondent 1, code 47). 

Het is van belang dat het platform er goed en verzorgd uitziet op esthetisch gebied.   

Als je veel dingen ook digitaal gaat doen, maar dan moet het er ook goed uitzien. Het gaat ook om dat het esthetisch klopt  

(respondent 1, code 56). 

Het platform zou een plek kunnen zijn voor het plaatsen van korte filmpjes met een duidelijk thema 

en uitleg. Daarnaast kunnen duidelijke ‘nieuws feeds’ en korte artikelen op online-platforms 

geplaatst worden.   

Ja, dat kan dan van alles wel zijn. Dan kom je bijvoorbeeld heel veel tegen over minimalisme. Dat is dan hip. Dan heb je tien 

miljoen YouTubers, voor mijn gevoel, die zich met minimalisme bezighouden. Dan zijn het korte filmpjes van een kwartiertje, 

dat is goed te behappen als je nieuwgierig bent (respondent 4, code 34). 

In die zin toch wel: toevallig dingen tegenkomen. Kan zijn dat je een keer een artikel leest wat wordt aangeraden in je nieuws 

feed (respondent 4, code 29). 

Het is van belang dat het online-platform niet op zichzelf staat, maar verbonden wordt met andere 

sociale media. Op het platform kan daarnaast gewerkt worden met een vraag-en-antwoord-

mogelijkheid (Q&A). 

Kijk nu naar de hele zero-plastic ‘movement’. Ik denk, dat is allemaal aan elkaar gelinkt. YouTube heeft mij dan gevonden en 

ziet: dat vind jij boeiend. Dat komt dan naar boven en dan kan je zelf naar de Facebookgroep zero-waste (respondent 4, 

code 38). 

Af en toe zit er een Q&A-stuk tussen hoe zij met haar geloof dingen beleeft. Ik heb ook echt het gevoel, daarvoor kende ik niet 

haar business, maar ik heb het gevoel dat mensen haar met een dilemma gaan berichten. Van: ik zit met een dilemma. Bijna 

zoals je dat zou doen vroeger dat je naar de pastoor gaat of dominee dat je gaat sparren met je levensvraag (respondent 4, code 

52). 

Verbinding met kenmerken van zingeving 

Zoals in paragraaf 4.3 is beschreven, staat zingeving niet los van sociale infrastructuur en kan een 

sociale infrastructuur zingevingsvragen oproepen. Ten aanzien van het thema informele groepen wordt 

deze verbinding heel nadrukkelijk een aantal keren waargenomen. In figuur 17 is dit inzichtelijk 

gemaakt.  
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 Er is een verbinding met het kenmerk ‘het behoren tot een groep’. Deze verbinding wordt 

vooral gezien rondom het thema waar beschreven wordt dat een vrijblijvende groep van 

waarde is. In dit verband wordt beschreven dat het van belang is dat een groep een 

oordeelsvrije ruimte vormt waarin verschillende perspectieven besproken kunnen worden. 

Daarnaast wordt een verbinding gezien met het thema ‘het behoren tot een groep geeft 

waarde in het leven’. De groep is een plek waar steun ontvangen kan worden en waar 

ervaren kan worden niet alleen in het leven te staan.  

 Er is een verbinding met het kenmerk ‘een leven dat van betekenis is’. De informele groep 

is een groep die ook iets voor een ander wil betekenen en de kwetsbare ander wil helpen. 

Daarnaast kan een groep ook samen activiteiten ondernemen om een bijdrage te leveren 

aan de samenleving of aan de toekomst van de aarde. 

 Er is een verbinding met het kenmerk ‘een begrijpelijk en ordelijk leven’. Door een 

informele groep te verbinden in bestaande structuren, ontstaat een natuurlijke ruimte en 

een natuurlijk ritme om bezig te zijn met zingevingsvragen.  

 

Rondom het thema ‘het behoren tot een instituut’ komt een aantal verbindingen naar voren met 

de kenmerken van zingeving. 

 In de sub-thema’s wordt een aantal keren genoemd dat het van belang is dat momenten 

gecreëerd worden waarbij sprake is van structuur en waar regelmatig naar teruggekeerd kan 

worden. Daarnaast is aangegeven dat het organiseren van religieuze rituelen van groot 

belang is. Hier is een duidelijke verbinding te zien met een kenmerk ten aanzien van 

zingeving, namelijk ‘een begrijpelijk en ordelijk leven’. Hiermee wordt tevens aangetoond 

dat terugkerende momenten en (spirituele) rituelen van groot belang zijn om zin te ervaren.  

 In het sub-thema, waarin aangegeven wordt dat het van belang is om het instituut samen 

vorm te geven, wordt opnieuw duidelijk een verbinding gezien met een kenmerk ten 

aanzien van zingeving, namelijk ‘het behoren tot een groep’. Onderdeel zijn van een groep 

en samen activiteiten organiseren geven waarde aan het leven.  

 

Rondom het thema ‘online-platforms’ wordt een verbinding gezien met kenmerken ten aanzien 

van zingeving. 

 Een plek waar je regelmatig en snel kunt terugkeren, heeft duidelijk een verbinding met een 

thema ten aanzien van zingeving, namelijk ‘een begrijpelijk en ordelijk leven’. Hierin 
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worden thema’s genoemd als terugkerende momenten en rituelen. Deze kunnen gecreëerd 

worden door online-platforms. 

 Het koppelen van het online-platform aan andere sociale media en het creëren van vraag-

en-antwoordmogelijkheden hebben een duidelijke verbinding met een thema ten aanzien 

van zingeving, namelijk ‘het behoren tot een groep’. Door de verbinding te zoeken met 

andere sociale media wordt ‘online’ het groepsgevoel gecreëerd. 

 Het aanbieden van artikelen, filmpjes met een duidelijk thema kan aansluiten bij een thema 

ten aanzien van zingeving, namelijk ‘een doel in het leven ervaren’. Door het zien van 

filmpjes en het lezen van teksten en artikelen wordt aangehaakt bij het thema ‘transcendente 

ervaring die opgedaan kan worden door betekenisvolle teksten en bijvoorbeeld muziek’.  

 

Hieronder worden in figuur 17 de verschillende thema’s ten aanzien van het kenmerk ‘sociale 

verbanden’ in beeld gebracht. Zoals eerder vermeld verwijzen de icoontjes naar de verbinding met 

het fenomeen zingeving.  

 

 Figuur 17 
Kenmerken van sociale infrastructuur – sociale verbanden 
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4.4.2 Participatie 

Het kenmerk participatie is een belangrijk kenmerk met betrekking tot sociale infrastructuur. In de 

analyse is het kenmerk onderverdeeld in de volgende drie hoofdthema’s: 

- familie; 

- vrienden; 

- grote groepen met onbekende mensen. 

Hieronder worden de thema’s rondom dit kenmerk nader uitgewerkt. In figuur 18 zijn de 

(sub)thema’s gepresenteerd.  

 

Familie 

Het thema familie is door de respondenten genoemd als een belangrijke infrastructuur om 

zingeving te ervaren en vorm te geven. Een familie wordt vooral gezien als een plek waar je 

onvoorwaardelijk op elkaar kan rekenen. Familie is een omgeving die er altijd is en er ook altijd zal 

zijn.  

Wat ik al zei is dat was steun in de vorm van mensen opzoeken of mensen om je heen verzamelen, die zijn er al, om die aan te 

zetten om jou daarmee te helpen, of dat nou familie of vrienden was. Dan voornamelijk familie, omdat daar ook weer die 

onvoorwaardelijkheid in zit (respondent 8, code 25). 

En ik denk dat het juist doordat mijn ouders gescheiden zijn, en dat ons eigen gezin een beetje gebroken was, hecht ik er juist 

heel veel waarde aan dat ik zeg maar met die twee nieuwe gezinnen dan wel samen was. Dat je dan wel, ja, zowel op elkaar kon 

rekenen en ook mijn ouders zeiden altijd ‘ja, als wij misschien niet bij elkaar zijn, dan willen we wel heel graag dat je op je broers 

en zussen kan rekenen. Dat jullie wel samen sterk zijn’ (respondent 5, code 13). 

Het is van belang dat in een gezin ruimte wordt geboden in de opvoeding om aandacht te besteden 

aan de ontplooiing van elkaar. Tevens dient ruimte gecreëerd te worden om dat verder te 

ontwikkelen en door te geven. 

Zingeving in het algemeen is, als je wilt opgroeien met genoeg ruimte daarvoor, dat het heel belangrijk is dat er in gezinnen genoeg 

ruimte en openheid over is. Van: waar word jij eigenlijk gelukkig van. Wat jij nu aan het doen bent, maakt dat ook wie je wilt 

worden (respondent 3, code 57). 

En ook een deel daarvan was hoe ik zie hoe mijn ouders ons hebben opgevoed, dat ik denk van ‘ik had best wel een mooie 

opvoeding, denk ik’, maar er konden ook wel dingen beter. En ik zou dat graag, als ik zelf kinderen heb, dat zeg maar ook 

mijn best proberen te doen en dan doorgeven wat ik belangrijk vind aan de volgende generatie, zeg maar. Dat is denk ik voor 

mij wel een belangrijk deel van het leven (respondent 5, code 12). 
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Ontmoeting en elkaar bezoeken is binnen families van wezenlijk belang. Samen optrekken elkaar 

ondersteunen en helpen.  

Ik wil echt bewust laten merken: ik houd van jullie en ik wil jullie beter leren kennen. Ik heb dat opgepakt daarna met vaker 

afspreken, dingen uitspreken. Bewust knuffels geven, zulke dingen (respondent 2, code 34). 

En ik zei ‘ja, voor mij is omdat ik niet gelovig ben, speelt God geen rol in mijn leven, maar voor mij is familie zo’n belangrijk 

ding, dat daar heel veel omheen draait.’ Ik vind het ook belangrijk om mijn ouders regelmatig te bezoeken, mijn broer en zussen 

te zien en een goede band te hebben, mijn opa, oma’s, ooms en tantes regelmatig te zien (respondent 5, code 11). 

Veel waarde hecht ik aan wat mijn man vindt, of hij het steunt. Dat is mijn eerste plek zeg maar, daarna denk ik wel mijn 

echte naaste familie en goede vriendinnen zijn wel een tweede (respondent 10, code 8). 

Familie is ook een plek waar persoonlijke keuzes aangemoedigd kunnen worden of waar een 

persoon geïnspireerd kan worden door verschillende zienswijzen en perspectieven.  

Het leuke van familie is dat je daar ook best wel in uitgedaagd wordt, ofzo. Omdat je met je studie, en met je gezin ook wel, 

maar vooral met je studie en je vriendengroep, daar heb je allemaal dezelfde interesses, of enigszins, dezelfde achtergrond, allemaal 

dezelfde studies, je hebt daar toch een beetje een soort van bubbel. En ik denk met familie, dat is iets diverser, dat is iets meer… 

Dat hoeft niet allemaal hetzelfde niveau te zijn, of dezelfde bubbel, je hebt mensen die er weer heel anders over denken over zulke 

dingen. Misschien is jouw gezin niet religieus, maar is jouw tante, of je aangetrouwde familie wel religieus en is dat gezin wel weer 

zo opgevoed, weet je wel. Dus dan heb je denk ik iets meer variatie in wat voor mensen je… Ik vind dat heel interessant, om 

ook iets andere mensen te ontmoeten (respondent 5, code 41). 

Vrienden  

Naast familie blijken vriendschappen ook een belangrijke sociale infrastructuur te vormen om met 

zingeving bezig te zijn. Het gaat hierbij vooral om een omgeving waarin ruimte is om over de 

belangrijke zaken van het leven te praten en verschillende perspectieven te bespreken. 

Omdat je denk ik vaak met vrienden praat over wat belangrijk is voor jou in je leven. Ik vind het fijn om vrienden om me heen 

te hebben, met wie ik gesprekken kan voeren over ja, hoe je bepaalde dingen doet (respondent 6, code 42). 

Ik houd heel erg van een klein debat in mijn vriendengroep. Van: hoe denk jij daarover en jij. Om zelf ook te groeien in mijn 

eigen standpunt (respondent 3, code 38). 

Vrienden worden ook vaak gezien als een omgeving waarin sprake is van veiligheid en waar je 

helemaal jezelf mag zijn.  

Voor mij is het van belang dat ik bij vrienden mezelf kan zijn en bij mijn eigen man mezelf kan zijn. Dat ik mezelf niet hoef 

te veranderen of beter voor hoef te doen of blij hoef te doen als ik verdrietig of sacherijnig ben (respondent 3, code 35). 

Daarnaast zijn vrienden vaak mensen waarmee je regelmatig optrekt en activiteiten onderneemt. 

Een vriendengroep blijkt een omgeving te zijn waarin zingeving ervaren kan worden.  
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Nou, ten eerste heb je daar gewoon dingen voor nodig waar je gewoon gelukkig van wordt en waar je gewoon lol in hebt. Want 

het is natuurlijk wel zwaar dit, maar het helpt ook gewoon om lol en geluk in het leven te hebben. Lol met vrienden, sporten, 

leuke dingen daarin doen. Dat dat gefaciliteerd wordt in je leven (respondent 8, code 31). 

Grote groepen met onbekende mensen 

Uit de analyse van de transcripten blijkt dat ook zingeving ervaren kan worden in grote groepen 

onbekende mensen. Het gaat hierbij vooral om de grootsheid en de overweldigende ervaring te 

midden van een veelheid aan mensen. 

Ja, dan voel ik die, midden in bijvoorbeeld die Tour, waar echt iedereen aan het schreeuwen was, je werd bijna doof, ja die soort 

rust, van ‘wauw, wat is het leven toch mooi en gaaf’ (respondent 7, code 11). 

En de ervaring dat hij daarvan twee liedjes speelde tijdens een optreden en dat ik het gevoel had dat ik… Ik deed mijn ogen dicht 

tussen de mensenmassa en het enige wat er nog bestond was ik en Michael op dat podium. Alles om me heen verdween en het 

was echt een hoog gevoel van extase (respondent 1, code 19). 

Verbinding met kenmerken van zingeving 

Rondom het thema familie wordt vooral een verbinding gezien met een kenmerk van zingeving, 

namelijk ‘het behoren tot een groep’. Tijdens de uitwerking van dit thema ten aanzien van het 

ervaren van zingeving is familie een aantal keren genoemd. Daarnaast wordt een nauwe aansluiting 

gezien met de thema’s ‘het uitgedaagd worden door verschillende perspectieven’ en ‘elkaar 

ondersteunen’.  

Het valt op dat ook het thema vrienden als sociale infrastructuur nauwe aansluiting vindt bij een 

kenmerk van zingeving, namelijk ‘het behoren tot een groep’. Ook hier wordt duidelijk een 

verbinding gezien met het bespreken van verschillende perspectieven. Onderdeel zijn van een 

groep geeft waarde aan het leven en maakt het mogelijk dat een individu zich begrepen en gekend 

voelt.  

Als laatste kan opgemerkt worden dat het thema ‘grote groepen met onbekende mensen’ duidelijk 

een verbinding heeft met een kenmerk van zingeving, namelijk ‘een doel in je leven ervaren’. In dit 

verband wordt aangegeven dat een bijeenkomst in een grote groep een bijdrage levert aan de 

totstandkoming van een transcendente ervaring.  

Hieronder worden in figuur 18 de thema’s van het kenmerk participatie in beeld gebracht. Zoals 

eerder vermeld verwijzen de icoontjes naar de verbinding met het fenomeen zingeving. 
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4.4.3 Vertrouwen 

Een vertrouwensvolle ruimte wordt door meerdere respondenten genoemd als een belangrijke 

sociale infrastructuur. Deze vertrouwensvolle ruimte vormt een ruimte waar emotionele 

verbindingen aangegaan kunnen worden. Dit is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je 

onvoorwaardelijk begrepen wordt. In deze ruimte ben je met elkaar verbonden en voelt iemand 

zich niet alleen.  

En ik heb daar gewoon heel goede herinneringen aan en het is ook wel een goede basis geweest, een liefdevolle basis. Te weten dat 

ik er gewoon mag zijn, hoe dan ook. Dus dat is wel mijn achtergrond, mijn opvoeding (respondent 1, code 1) 

Maar ik denk dat juist daarin ook het transcendente juist daarin ook te vinden is. In het moment dat je die connectie samen 

kan vinden, van emoties die in eerste instantie misschien niet zo snel te zien of erkend worden. Dus ik denk dat… Ook in die 

zin is connectie tussen mensen ook iets super zinvols. Dat zie ik ook bijna iets als iets transcendents, als iets eeuwigs (respondent 

1, code 15). 

Dat je samen met mensen wat doet, maar dat zij niet zomaar iedereen… laat ik zeggen: dat is juist een groep waar je het 

vertrouwen in hebt…Echt intiem contact (respondent 3, 22). 

Figuur 18 
Kenmerken van sociale infrastructuur – participatie 
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Verbinding met kernmerken van zingeving 

Het thema vertrouwen heeft een verbinding met een kenmerk van zingeving, namelijk ‘het behoren 

tot een groep’. Thema’s als gekend worden, het gevoel niet alleen te zijn en onderdeel te zijn van 

de groep, kennen veel verbinding en hebben veel overeenkomsten. Daarnaast heeft het aangaan 

van een emotionele verbinding met personen in een groep ook een relatie met een kenmerk van 

zingeving, namelijk ‘het ervaren van een doel in het leven’. Deze emotionele onderlinge verbinding 

kan bijdragen aan een transcendente ervaring.  

Hieronder worden in figuur 19 de thema’s ten aanzien van het kenmerk vertrouwen in beeld 

gebracht. Zoals eerder vermeld verwijzen de icoontjes naar de verbinding met het fenomeen 

zingeving. 

 

 

4.4.4 Integratie 

Het is van wezenlijk belang dat binnen de sociale infrastructuur ten aanzien van zingeving expliciet 

aandacht is voor diversiteit in de groep. Bij het kenmerk integratie gaat het hierbij om diversiteit 

op het gebied van leeftijd, (religieuze) achtergronden en levenservaring. 

Denk dat er sowieso mensen inzitten die verder zijn dan jij, die meer levenservaring hebben. Daar meer in hebben ervaren, dan 

kun je daar vooral dingen uithalen (respondent 2, code 43). 

Ik denk dat in tegenstelling tot ons onderwijssysteem, dat er weinig gebeurt, dat verschillende generaties met elkaar optrekken. 

Ik vind dat heel gezond is. Waarom met jonge groepen en niet met mensen van 15 en 25 en 30 en 50 in een groep? (respondent 

9, code 7) 

Dan is het misschien iets kleins, dus dat ik nadat ik het met mijn studiegenoten had over studie en banen, dat je dan langzaamaan 

gaat realiseren wat voor jou belangrijk is. Maar ik denk de mogelijkheid om met andere mensen erover te praten. Om jezelf een 

beetje, om uitgedaagd te worden. En ik denk dat het dan ook belangrijk is dat je met een beetje mensen in aanraking komt die 

niet helemaal hetzelfde denken als jij, want voor mij, een deel van mijn inzichten komen van gesprekken met mensen die 

bijvoorbeeld anders over religie denken dan ik (respondent 5, code 29). 

Figuur 19 
Kenmerken van sociale infrastructuur – vertrouwen 
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Verbinding met kenmerken van zingeving 

Bij het thema integratie wordt een duidelijke verbinding gezien met een kenmerk van zingeving, 

namelijk ‘het behoren tot een groep’. Het ontmoeten van mensen geeft waarde aan het leven en de 

verschillende perspectieven en diversiteit leiden ertoe dat zin ervaren wordt. Juist de diversiteit is 

van cruciaal belang voor een sociale infrastructuur die bijdraagt aan zingeving.    

Hieronder worden in figuur 20 de verschillende thema’s rondom het kenmerk integratie in beeld 

gebracht. Zoals eerder vermeld verwijzen de icoontjes naar de verbinding met het fenomeen 

zingeving. 

 

 

 

 

 

Figuur 20 
Kenmerken van sociale infrastructuur – integratie 
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4.4.5 Het creëren van rituelen 

In de analyse van het kenmerk ‘het creëren van rituelen’ worden drie hoofdthema’s 

onderscheiden: 

- muziek; 

- expressie; 

- gebouwen. 

 

Muziek 

In een aantal interviews is naar voren gekomen dat muziek een omgeving biedt waar een ervaring 

van het eeuwige beleefd kan worden. Het is van belang dat in muziek ruimte gecreëerd wordt voor 

emoties die soms lastig onder woorden te brengen zijn.  

Met het innerlijk van een ander mens die vaak voor heel veel mensen juist in normale omstandigheden, dus buiten muziek om, 

helemaal niet erkend en gezien wordt. Terwijl daar in muziek juist heel vaak een plaats voor is. En dan niet alleen met woorden. 

Ook de woorden zijn daarin belangrijk, maar ook de emotie van die muziek zelf. Dat is zoveel complexer dan het omschrijven 

in woorden. En dat is voor mij een heel belangrijke… Dat geeft voor mij wel heel veel zin. Zeker als ik het zelf heb gemaakt en 

ik luister het terug en ik denk: ‘Ja, dit is hoe ik me voel’ of ‘Dit stijgt bijna over mezelf uit’. Dat is wel het ultieme gevoel van 

zingeving (respondent1, code 12). 

Ja, ik zou het beschrijven als het los kunnen laten van de dagelijkse beslommeringen. Wat je gewoon echt een goed gevoel geeft, 

zeg maar, zo zou ik het denk ik beschrijven. En dat kan dus ook… Ik zing bij een kamerkoor, doen we nu ook niet (covid), 

maar vorig jaar november hebben we Beethoven gedaan samen met een orkest. Nou, ik vond dat echt geweldig. Ja, het oefenen 

was soms echt verschrikkelijk, maar die concerten, toen dacht ik ‘ja, hier doe het voor’. Dat gevoel, wat je dan hebt, nou ja, los 

van deze wereld, weet ik veel hoe je het noemt, maar dat is dezelfde rust, die had ik toen als dat ik weleens in de kerk zat. Dat 

je denkt ‘nu ontvang ik alleen maar en krijg ik energie ervan’ (respondent 7, code 5). 

Naast de emoties blijken ook de teksten in muziek van groot belang te zijn. Teksten in muziek 

kunnen iets onder woorden brengen wat een emotie kan oproepen. Naast de muziekklanken zijn 

betekenisvolle woorden en teksten daarin van groot belang. 

Dat kwam door, ook wederom weer de teksten van die liedjes, dat die zo eerlijk en puur zijn. Het begon met een liedje dat hij 

zegt van: ‘Ik ben blind’, dus ik kan God nooit echt zien. Ik ben altijd… Het is altijd out of ‘my reach’. En dat werd opgevolgd 

door een liedje van hetzelfde album waarin hij juist dat verlangen wel heel erg sterk heeft en heel erg… Bijna een soort hysterisch 

daarnaar op zoek is (respondent 1, code 20). 

Zoals hierboven beschreven, vormt ook het samen maken van muziek een sociale infrastructuur 

waar zingeving ervaren wordt.  

Als je samen muziek maakt, het is mooi om op elkaar af te stemmen en dat is wat je in een koor doet. Misschien ook wel in 

een band, of in een orkest, maar daar heb ik minder ervaring mee. In een koor stem je op elkaar af, in volume, in klank, in 
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hoogte. En samen kun je maken dat iets heel mooi wordt. Ja, dat vind ik leuk. Ik vind het mooi, daar krijg ik energie van. 

Soms kippenvel. Ja, daar kun je echt mooie muziek maken (respondent 6, code 37). 

Expressie 

Naast muziek bieden mogelijkheden om (samen) expressie vorm te geven een omgeving waar 

zingeving ervaren kan worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan samen dansen. 

Ook stap die ik gezet heb om meer te groeien in zingeving. Was altijd door iets actiefs te gaan doen. Door in die stepgroep 

aanwezig te zijn, waarin je al dansend iets kan ervaren in zingeving (respondent 2, code 60). 

Sacrale gebouwen 

Een aantal respondenten heeft een sacraal gebouw benoemd als plek waar rust en bezinning 

ervaren wordt in de rituelen, maar ook door de imposante omgeving. 

Ja, ik vond het toch wel wat hebben. Zo’n imposant gebouw en die rituelen die erbij hoorden. Ik geloofde er allemaal niet zo in, 

maar ik vond het dan toch wel interessant. En ik heb ook nog wel gehad dat ik dan nog een tijdje… ik was erg van het dagboek 

schrijven… dat ik een soort boekje had… en dan had ik besloten dat ik daarin aan God ging schrijven, maar het was niet dat 

ik heel erg… ik denk niet dat ik geloofde dat er iets was, maar ik vond het heel boeiend… (respondent 4, code 7). 

Dat is wat ik vaak mis, dat vind ik heel mooi aan de Rooms-Katholieke Kerk. Amanda, de helft van haar familie is Rooms-

Katholiek. Dat is heel erg bezinnen, hè? Daar kom je in een mooi oud gebouw, daar wordt heel mooie muziek gespeeld, daar 

zegt iemand iets wat je niet verstaat, maar je hebt wel tijd om na te denken (respondent 8, code 42). 

 

Verbinding met kenmerken rondom zingeving 

Muziek is een belangrijk thema waarin duidelijk een verbinding wordt gezien met een kenmerk 

rondom zingeving, namelijk ‘een doel in het leven ervaren’. Muziek en betekenisvolle woorden en 

teksten worden met betrekking tot dit kenmerk genoemd als een manier waarop een transcendente 

ervaring beleefd wordt. Evenals muziek heeft expressie een duidelijke verbinding met een kenmerk 

rondom zingeving, namelijk eveneens ‘een doel in het leven ervaren’. Door allerlei vormen van 

expressie wordt een transcendente ervaring beleefd en opgeroepen. De analyse heeft aangetoond 

dat sacrale gebouwen van belang zijn voor het beleven van zingeving. Vooral de imposante 

omgeving en de rituelen die daarbij horen zijn hierbij van belang. Hierbij wordt aangesloten bij een 

kenmerk rondom zingeving, namelijk ‘een doel in het leven ervaren’. Vooral het religieuze element 

speelt hierin een belangrijke rol. 

Hieronder worden in figuur 21 de verschillende thema’s rondom het kenmerk ‘het creëren van 

rituelen’ in beeld gebracht. Zoals eerder vermeld verwijzen de icoontjes naar de verbinding met het 

fenomeen zingeving. 
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Ten slotte worden in onderstaand figuur alle kenmerken en (sub)thema’s in één raamwerk 

inzichtelijk gemaakt. Dit raamwerk van sociale infrastructuur voor zingeving is ook opgenomen in 

bijlage H. 

 

Figuur 21 
Kenmerken van sociale infrastructuur – het creëren van rituelen 
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4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de tien semigestructureerde interviews inzichtelijk gemaakt 

en geordend. Hiermee is transparantie gegeven over de data en de gekozen ordening. Tevens is een 

poging gedaan om de relaties en de patronen van beide fenomenen afzonderlijk en in relatie tot 

elkaar inzichtelijk te maken. Het is gebleken dat de ordening van beide fenomenen nauw aansluit 

bij de a-priori thema’s zoals in het theoretisch kader verwoord.  

Daarnaast blijkt dat bij de afzonderlijke fenomenen zingeving en sociale infrastructuur de kenmerken 

per fenomeen onderling verbonden zijn. De onderlinge verbondenheid van de kenmerken heeft 

tot gevolg dat in meer of mindere mate zingeving ervaren wordt, of dat de sociale infrastructuur 

Figuur 22 
Kenmerken van sociale infrastructuur – totaaloverzicht 
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als passend ervaren wordt om verlangens en idealen ten aanzien van zingeving in de werkelijkheid 

te realiseren.  

Er is ook een duidelijke verbinding naar voren gekomen tussen de kenmerken en de (sub)thema’s 

van zingeving en sociale infrastructuur. In figuur 22 is dit in een totaaloverzicht inzichtelijk 

gemaakt. In het volgende hoofdstuk worden in de discussie de resultaten ‘in gesprek gebracht’ met 

de inzichten uit het theoretisch kader.   
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5. Discussie 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek, inclusief de gevonden patronen, 

geïnterpreteerd en gespiegeld aan de literatuur. In de discussie staan de kenmerken van zingeving 

en de kenmerken van het ontwikkelde raamwerk van een sociale infrastructuur voor zingeving 

centraal (figuur 22). In de discussie wordt besproken in hoeverre de empirie en de theorie ten 

aanzien van de beschreven fenomenen overeenkomen of afwijken. Aan het einde van dit hoofdstuk 

geeft tabel 4 een overzicht van de belangrijkste thema’s, waarbij relevante referenties en de evidentie 

in dit onderzoek inzichtelijk worden gemaakt.   

5.2 Zingeving 

Een belangrijke constatering tijdens de analyse van de interviews en de ontwikkeling van het 

definitieve template is dat de vier kenmerken van zingeving, genoemd als a-priori thema’s in het 

theoretisch kader, bevestigd worden door de interviews met de respondenten. In het theoretisch 

kader wordt verwezen naar verschillende definities van zingeving die al jarenlang worden gebruikt 

(bv. Antonovsky, 1993; Baumeister, 1991; Maslow, 1968). In deze definities komen de eerste drie 

kenmerken van zingeving veelvuldig voor (namelijk: een doel in het leven ervaren, een leven dat van betekenis 

is en een begrijpelijk en geordend leven) (Hadden & Smith, 2019; Heintzelman et al., 2014). Ook in de 

interviews worden deze kenmerken genoemd en nader uitgewerkt. In het theoretisch kader wordt 

gesteld dat naast de genoemde drie kenmerken ook het behoren tot een groep een belangrijk kenmerk 

is van zingeving (Baumeister & Leary, 1995). De analyse van de interviews bevestigt dit inzicht. 

Sterker nog, het behoren tot een groep is het meest genoemde kenmerk van zingeving. Debats 

(1999) stelt dat sociale relaties de meest gerapporteerde zingevingsbron in het leven zijn. In 

paragraaf 5.3 is dit kenmerk uitgediept en in gesprek gebracht met de theorie.  

Een belangrijke analyse is tevens dat zingeving ervaren wordt door een combinatie van kenmerken. 

Uit de analyse van de interviews is gebleken dat een combinatie van kenmerken tot gevolg heeft 

dat mensen zingeving ervaren. Dit komt overeen met het theoretisch kader waarin verwezen wordt 

naar definities (King et al, 2006; Steger, 2012b) waarin ook de combinatie van kenmerken genoemd 

wordt die tot gevolg hebben dat zingeving ervaren wordt.  

5.2.1  Zingeving in het dagelijks leven 

In het theoretisch kader is naar voren gekomen dat uit empirisch onderzoek is gebleken dat 

zingeving juist ervaren wordt in het dagelijks leven (King et al, 2006; Van Tongeren & Green, 
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2010). De analyse van de interviews toont aan dat dit uit de doelgerichte homogene steekproef van 

dit onderzoek niet geconcludeerd kan worden. Er kan zeker worden gesteld dat zingeving in het 

dagelijks leven ervaren wordt, maar dit onderzoek toont tevens aan dat een transcendente ervaring 

en de daarbij horende religieuze en spirituele ervaringen en rituelen belangrijke kenmerken van 

zingeving zijn. De evidentie van deze studie bevestigt dat een transcendente ervaring een net zo 

belangrijk (of zelfs belangrijker) kenmerk is om aan de behoefte aan zingeving te voldoen.  

Ten aanzien van zingeving in het dagelijks leven is gebleken dat het stellen van dagelijkse doelen 

en doelen op de middellange en lange termijn van belang is om zingeving te ervaren. Baumeister 

(1991) bevestigt dit. Uit de interviews blijkt dat doelen op de middellange termijn vooral gericht 

zijn op werk. De respondenten vinden het lastig om werk als zingevingsbron te erkennen. Toch 

wordt werk uiteindelijk door een aantal respondenten nadrukkelijk genoemd. In het licht van de 

theorie is dit goed verklaarbaar, omdat een aaneenschakeling van doelen op de korte termijn en 

doelen op de (middel)lange termijn een belangrijk kader vormt om een zinvol leven te leiden 

(MacKenzie & Baumeister, 2014).  

5.2.2 Religie en spiritualiteit 

Zoals hierboven beschreven, is het hebben van een transcendente ervaring van belang in het 

ervaren van zingeving. In het theoretisch kader wordt gesproken over vervulling als een gewenst, 

huidig of mogelijk toekomstig subjectief idee (MacKenzie & Baumeister, 2014). Religie en 

spiritualiteit spelen een belangrijke rol en hebben een positieve invloed op het zoeken naar een 

onzichtbare realiteit. Wat opvalt in de analyse van de interviews is dat religie niet zozeer positief 

beoordeeld wordt. Religie wordt een aantal keren genoemd, maar meer als vormelijk en afstandelijk. 

In de interviews komt naar voren dat zingeving vooral ervaren wordt als een persoonlijke spirituele 

ervaring. De theorie definieert spiritualiteit als een subjectieve ervaring die vrij is van dogma en 

geassocieerd kan worden met een transcendente ervaring (Zinnbauer et al., 1997; Hill et al., 2000; 

Yoon et al., 2015). De definitie die gebruikt wordt in het theoretisch kader bevestigt dat spiritualiteit 

persoonlijk is (Piedmont, 2001). Uit dit onderzoek blijkt dat de begrippen religie en spiritualiteit niet 

als synoniem gebruikt kunnen worden. Dit is in tegenspraak met veel onderzoeken die stellen dat 

dit wel mogelijk is (Miller & Thoresen, 2003). Om deze reden is bewust ervoor gekozen om in het 

definitieve template beide begrippen apart uit te werken. Piedmont (2001) heeft de definitie 

spiritualiteit uitgewerkt aan de hand van drie facetten. Opvallend in de uitwerking van de interviews 

is dat het tweede facet en het derde facet veelal genoemd zijn. Het gaat hierbij om het gevoel 

onderdeel te zijn van een groter geheel en het gevoel van verbondenheid met een groter menselijk 

geheel. Hierin spelen muziek, betekenisvolle teksten en expressie een belangrijke rol. Ook kunnen 
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de schoonheid en de grootsheid van de natuur een transcendente ervaring oproepen. Het eerste 

kenmerk, een persoonlijke ontmoeting met een transcendente werkelijkheid, wordt door de meeste 

respondenten beschouwd als een levensveranderende of impactvolle gebeurtenis.  

5.2.3 Een betekenisvol leven  

In het theoretisch kader wordt een betekenisvol leven uitgewerkt als een leven dat voldoet aan 

bepaalde waarden. In dit verband worden waarden als naastenliefde, rechtvaardigheid en 

vertrouwen genoemd (Nullens, 2006). Daarnaast worden cultuur en samenleving als belangrijke 

waardesystemen genoemd (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2014). Uit de analyse 

van de interviews blijkt dat een bijdrage leveren aan de samenleving, een (kwetsbare) ander helpen 

en bijdragen aan de toekomst van de aarde inderdaad als betekenisvol worden ervaren. Het valt op 

dat deze waardesystemen veel genoemd zijn. In het theoretisch kader wordt ook gesproken over 

het belang van eigenwaarde als belangrijke bijdrage aan een betekenisvol leven (MacKenzie & 

Baumeister, 2014). Door de respondenten is een enkele keer genoemd dat het ervaren van geluk in 

het persoonlijk leven bijdraagt aan een betekenisvol leven. De meeste antwoorden zijn gegeven in 

het kader van de waardesystemen die zijn gericht op de ander of de maatschappij. Eigenwaarde kan 

volgens de theorie ook verkregen worden door sociale vergelijking. Deze waarde is in de interviews 

niet genoemd. 

5.2.4  Een begrijpelijk en geordend leven  

Een begrijpelijk leven heeft te maken met orde, regelmaat en voorspelbaarheid. Dit is van belang, 

omdat mensen in hun leven in staat dienen te zijn om te ervaren dat doelen behaald worden 

(Antonovsky, 1993; Baumeister, 1991; Baumeister & Vohs, 2002). Opvallend is dat dit inderdaad 

in de analyse naar voren is gekomen als een duidelijk kenmerk. Met betrekking tot regelmatigheid 

wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen dagelijkse en jaarlijks terugkerende momenten. 

Wat opvalt is dat ook regelmatig spirituele terugkerende momenten genoemd zijn. Deze momenten 

worden in relatie tot dit kenmerk in het theoretisch kader niet apart onderscheiden. In de analyse 

is gebleken dat deze spirituele terugkerende rituelen van even groot belang zijn als dagelijkse 

terugkerende momenten.  

5.2.5 Het behoren tot een groep 

Zoals eerder beschreven, is het behoren tot een groep van cruciaal belang om zingeving te ervaren. 

Debats (1999) concludeert op basis van empirisch onderzoek dat sociale relaties de meest 

gerapporteerde zingevingsbron zijn. Dit onderzoek bevestigt deze conclusie. Zowel ten aanzien 
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van kenmerken van zingeving als ten aanzien van kenmerken van een sociale infrastructuur is dit 

inzichtelijk gemaakt. In dit onderzoek is tevens bevestigd dat familie en vrienden een belangrijke 

zingevingsbron zijn. Lambert et al. (2010) stellen dat persoonlijke relaties, met de nadruk op familie 

en vrienden, de belangrijkste zingevingsbron zijn. In figuur 22 in hoofdstuk 4 is dit eveneens 

zichtbaar geworden. Alle respondenten hebben aangegeven dat zij het behoren tot een groep als 

zingevingsbron ervaren.  

5.3 Zingeving in relatie tot sociale infrastructuur 

Uit de analyse van de transcripten is naar voren gekomen dat de kenmerken van zingeving en de 

kenmerken van een sociale infrastructuur een duidelijke relatie hebben. Bovens en Hemerijck 

(1996) stellen dat een zingevingsvraag nooit losstaat van een sociale bedding. Het is noodzakelijk 

dat er een fit is tussen een zingevingsvraag en een sociale infrastructuur die passend is voor de 

verbinding van zingeving met het leven van alledag. Deze verbinding is duidelijk waargenomen 

tijdens de analyse van de transcripten. In het raamwerk van een betekenisvolle sociale infrastructuur 

(figuur 22) is deze verbinding daadwerkelijk in beeld gebracht.  

Opvallend is dat de verbinding met een kenmerk ten aanzien van zingeving, namelijk ‘het behoren 

tot een groep’, vaak terug te zien is. Dit komt met name naar voren met betrekking tot de 

kenmerken participatie, sociale verbanden en een vertrouwensvolle ruimte. Hiermee wordt 

opnieuw bevestigd dat sociale relaties of het behoren tot een groep de meest gerapporteerde 

zingevingsbronnen in het leven zijn (Debats, 1999).  

Van Wijnen (2016) bevestigt in zijn onderzoek dat natuurlijke relaties (zoals vrienden en familie) 

van groot belang zijn. Daarnaast bevestigt hij dat organisch en natuurlijk vormgegeven 

gemeenschappen met informele sociale verbanden van belang zijn voor jongeren. Dit onderzoek 

bevestigt de uitkomsten van Van Wijnen (2016). Een toevoeging aan de uitkomsten van het 

onderzoek van Van Wijnen (2016) betreft het feit dat in dit onderzoek ook duidelijke kenmerken 

van deze informele sociale verbanden waargenomen zijn.  

Daarnaast heeft dit onderzoek het volgende nieuwe inzicht opgeleverd. Een aantal respondenten 

heeft de suggestie gedaan om deze informele sociale verbanden in te bedden in bestaande 

verbanden, zoals studie, werk of het verenigingsleven. De informele sociale verbanden krijgen in 

dit onderzoek veelal vorm door bijeenkomsten in groepen. Een nieuw inzicht is dat ook online-

platforms bijdragen aan het behoren tot een groep. Deze online-platforms dienen veelal interactief 

te zijn en verbonden te zijn met andere sociale media. Wat opvalt is dat de combinatie van online 

en offline bijdraagt aan het behoren tot een groep. 
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Van Wijnen (2016) concludeert tevens dat instituten met hun institutionele en organisatorische 

aspecten niet meer aansluiten bij de behoeften van jongeren. Dit komt overeen met de conclusie 

van Bovens en Hemerijck (1996) die stellen dat veel instituten hun cultureel bindende functie aan 

het verliezen zijn, omdat de sociale infrastructuur niet meer aansluit bij de behoeften. Het is 

opvallend dat het instituut wel degelijk door de respondenten gewaardeerd wordt. Het gaat hierbij 

om een andere invulling van institutionele en organisatorische aspecten van het instituut dan 

vanzelfsprekend wordt geacht. Het instituut draagt in ieder geval niet bij aan het behoren tot een 

groep. Het instituut draagt wel bij aan een begrijpelijk en ordelijk leven, wat later in deze paragraaf 

wordt uitgewerkt.  

Het ervaren van een doel in het leven is het tweede kenmerk van zingeving. Uit de analyse en in 

het raamwerk van een betekenisvolle infrastructuur wordt zichtbaar dat hierbij sprake is van een 

verbinding met een sociale infrastructuur waarin het creëren van rituelen van belang is. Hierin is 

volgens Wiseman (2016) de historische invloed van geloofstradities van belang. Deze historische 

invloed is ook terug te zien in de karakteristieken van de rituelen. Dit komt tevens naar voren in 

de analyse en het raamwerk. Muziek maken of beluisteren, aanwezig zijn in sacrale gebouwen en 

een gemeenschap vormen waarin een emotionele binding aangegaan kan worden, hebben een 

relatie met de christelijke geloofstraditie. Kenmerkend in de analyse is tevens dat het bij de 

respondenten niet gaat om religie in het algemeen, maar om een persoonlijke ervaring. Grimes 

(2001) onderkent dat rituelen in de samenleving van groot belang zijn en verbonden zijn aan religie. 

Wel stelt hij dat bovenstaande vormen op een open manier terugkomen. Dit blijkt tevens uit de 

uitkomsten van dit onderzoek. Muziek hoeft niet per definitie religieuze muziek te zijn. De 

bijeenkomsten in grote groepen mensen hoeven volgens de respondenten niet per se religieuze 

bijeenkomsten te zijn. Hiermee wordt het fenomeen ‘ritualizing’ bevestigd.  

Een leven dat van betekenis is, heeft vooral een verbinding met het kenmerk sociale verbanden van 

het raamwerk van een sociale infrastructuur. Hierin is het van belang om samen iets vorm te geven 

of samen om te zien naar de (kwetsbare) ander. Het onderzoek bevestigt dat dit vooral plaatsvindt 

in de interactie met de ander en/of in een groep. Deze uitkomsten raken aan de beschrijving van 

Van Wijnen (2016), waarin hij aangeeft dat organisch en natuurlijk vormgegeven gemeenschappen 

met informele sociale verbanden bijdragen aan zingeving. De uitkomsten van dit onderzoek 

bevestigen dat een kenmerk van een informele groep (namelijk samen omzien naar elkaar en 

activiteiten ondernemen) een belangrijk aspect is. Volgens MacKenzie en Baumeister (2014) draagt 

dit bij aan het gevoel dat het leven goed, juist en gerechtvaardigd is. Dit komt overeen met de 

conclusie van Wiseman (2016) dat veel van deze waarden herleidbaar zijn tot de christelijke 
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geloofstradities. Omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen zijn typisch religieuze (christelijke) 

waarden (Nullens, 2006).  

 Tabel 4 
Overzicht van thema’s, relevante referenties en evidentie 
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5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van dit onderzoek, inclusief de gevonden patronen, 

geïnterpreteerd en gespiegeld aan de theoretische fenomenen die zijn beschreven in hoofdstuk 2. 

Dit iteratieve proces heeft inzichten opgeleverd die in het volgende hoofdstuk worden vertaald 

naar conclusies met betrekking tot de onderzoeksvraag. In dit volgende hoofdstuk worden tevens 

de aanbevelingen geformuleerd (zie het overzicht van het totale onderzoeksproces in figuur 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23 
Overzicht totale onderzoeksproces  
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 

Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvraag: 

Welke behoeften hebben jongvolwassenen in Nederland ten aanzien van de sociale 

infrastructuur om invulling te geven aan hun zingeving? 

Naar aanleiding van tien semigestructureerde interviews met jongvolwassenen in Nederland en een 

theoretisch kader is een raamwerk ontwikkeld dat inzichtelijk maakt welke sociale infrastructuur 

noodzakelijk is om invulling te geven aan zingeving. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op 

de onderzoeksvraag door conclusies te formuleren. Vervolgens komen de contributies aan de 

theorie, de aanbevelingen voor vervolgonderzoek, de aanbevelingen voor de praktijk en de reflectie 

op de rol als onderzoeker aan bod.      

6.2 Antwoord op de onderzoeksvraag 

Uit de resultaten blijkt dat een sociale infrastructuur een belangrijke rol speelt in de totstandkoming 

van momenten van zingeving. Uit de resultaten blijkt dat een fit en een verbinding tussen beide 

fenomenen in dit verband van belang zijn. Een sociale infrastructuur kan niet losstaan van de 

zingevingsvraag of andersom. Een sociale infrastructuur die passend is, helpt jongvolwassenen om 

hun idealen, aspiraties en verlangens in de werkelijkheid te realiseren. Een betekenisvolle sociale 

infrastructuur kan daarnaast zorgen voor de invulling van deze behoefte, namelijk het ervaren van 

zingeving. Een passende sociale infrastructuur heeft verschillende kenmerken die onderling 

verband houden en organisch een passende omgeving vormen.  

De resultaten tonen aan dat informele groepen, familie en vrienden een belangrijke sociale infrastructuur 

bieden waar zingeving ervaren kan worden. Hierin is het van belang dat een oordeelsvrije ruimte 

gecreëerd wordt waar iemand volledig zichzelf kan zijn en zich begrepen voelt. Het is daarbij van 

belang dat er ruimte is voor diversiteit, waardoor ruimte ontstaat om verschillende perspectieven 

te horen en te bespreken.  

In informele groepen is het eveneens van belang dat er oog is voor de (kwetsbare) ander. Dit 

(gezamenlijk) omzien naar elkaar en de ander helpen geeft het leven betekenis. Daarnaast is een 

omgeving waarin concreet wordt omgezien naar de toekomst van de aarde van belang voor 

jongvolwassenen. 

Daarbij is het wenselijk dat de sociale infrastructuur zoveel mogelijk aansluiting vindt bij bestaande 

verbanden, zoals werk, studie, familie of vrienden.   
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De resultaten maken inzichtelijk dat familie in het bijzonder een omgeving is waar zingeving ervaren 

wordt. Familie is de omgeving waar onvoorwaardelijke acceptatie en het ondersteunen van elkaar 

als belangrijk ervaren worden.  

Een online-omgeving die in relatie staat met andere sociale media en waar interactie kan 

plaatsvinden, werkt bevorderend en draagt bij aan een (offline-)structuur die in verband staat met 

de bovengenoemde sociale verbanden. Daarnaast geeft een online-platform betekenis aan het leven 

als inspirerende themafilmpjes met uitleg of korte artikelen op het platform geplaatst worden. Deze 

online-omgeving is eenvoudig bereikbaar en kan regelmatig en snel bezocht worden. 

De onderzoeksresultaten tonen aan dat het creëren van rituelen een belangrijk kenmerk is van een 

sociale infrastructuur om een doel in het leven te ervaren. De karakteristieken van deze rituelen 

hebben historisch vaak diepe wortels in de christelijke geloofstraditie, maar dienen op een open en 

vernieuwde manier uitgevoerd te worden. Sacrale gebouwen zijn belangrijke plekken om deze 

rituelen een plaats te geven.  

Muziek speelt een belangrijke rol in deze rituelen. Het luisteren naar en maken van muziek en de 

betekenisvolle teksten in muziek kunnen leiden tot een transcendente ervaring. Het is daarom van 

belang dat in de sociale infrastructuur gebruik wordt gemaakt van muziek en betekenisvolle teksten. 

Het gebruik van expressie (dansen, schilderen, kunst) blijkt een bijdrage te leveren aan een 

betekenisvolle infrastructuur.  

Daarnaast kunnen grote groepen met een veelheid aan mensen bijdragen aan een transcendente 

ervaring en het ervaren van zin in het leven. 

Ten slotte tonen de onderzoeksresultaten aan dat onderdeel zijn van een instituut door 

jongvolwassenen als belangrijk wordt geacht om een begrijpelijk en ordelijk leven te leiden. Het 

instituut wordt ervaren als een plek waar houvast, structuur en wijsheid worden geboden en 

waarnaar regelmatig teruggekeerd kan worden. Het is wel van belang dat dit instituut een plek is 

die niet vooraf vaststaat, maar die samen door mensen vormgegeven wordt.  

6.3 Contributies aan de theorie 

Door in dit onderzoek twee theoretische fenomenen (zingeving en sociale infrastructuur) met 

elkaar in verband te brengen en te zoeken naar de verbinding (fit) tussen beide fenomenen, zijn in 

dit onderzoek bestaande theorieën nader uitgewerkt (Bovens & Hemerijck, 1996; March & Olsen, 

1989). Volgens Park en Park (2016) is kwalitatief onderzoek gericht op het begrijpen en ontdekken 

van (nieuwe) patronen. In dit onderzoek zijn nieuwe patronen gevonden en is de relatie tussen 

zingeving en sociale infrastructuur concreet uitgewerkt in een raamwerk met kenmerken. Deze zijn 
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vervolgens gevisualiseerd. Het unieke hieraan is dat dit onderzoek aantoont dat zingeving 

daadwerkelijk een verbinding vereist met een passende sociale infrastructuur als vruchtbare bodem 

om invulling te geven aan idealen, aspiraties en verlangens ten aanzien van zingeving in de 

alledaagse praktijk.  

Daarnaast toont dit onderzoek aan dat online-platforms een wezenlijke bijdrage leveren aan het 

behoren tot een groep en dat (informele) sociale verbanden ingebed dienen te zijn in bestaande 

verbanden. Voor beide bevindingen uit dit onderzoek zijn in het theoretisch kader geen relevante 

referenties aangetroffen. Hiermee zijn nieuwe inzichten opgedaan die niet eerder in relatie tot beide 

fenomenen zijn opgemerkt. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een kwalitatief inductief-iteratief proces, waarin de 

veelal kwantitatief onderzochte theoretische fenomenen vanuit een contextuele benadering zijn 

geïnterpreteerd en van betekenis zijn voorzien. Dit heeft geleid tot een wezenlijke nieuwe bijdrage 

aan de bestaande theorie, met name omdat dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

doelgerichte homogene steekproef onder jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar in het 

postmoderne segment van de samenleving. Door te focussen op deze doelgroep zijn beide 

theoretische fenomenen verrijkt met nieuwe kwalitatieve onderzoeksdata in relatie tot zingeving en 

sociale infrastructuur. 

6.4 Onderzoeksbeperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Doordat deze kwalitatieve studie is uitgevoerd in de vorm van een beperkte doelgerichte homogene 

steekproef, kunnen geen stellige uitspraken worden gedaan over de algemeen geldende effecten 

van deze studie. De waarde van deze studie is gelegen in het feit dat patronen ten aanzien van een 

sociale infrastructuur in relatie tot zingeving inzichtelijk zijn gemaakt. Op deze patronen, en de 

verbinding daarvan, kan voortgebouwd worden in vervolgonderzoek.    

Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de relaties en de patronen van de verbinding (fit) 

tussen de fenomenen zingeving en infrastructuur verder uit te diepen. In deze studie is vastgesteld 

dat deze verbinding er daadwerkelijk is. Aan de hand van vervolgonderzoek kan deze verbinding 

beter inzichtelijk worden gemaakt. Tevens kan overwogen worden om vervolgens de gevonden 

relaties en patronen te valideren en te controleren door kwantitatief correlatieonderzoek. Hiermee 

kunnen uitspraken gedaan worden met betrekking tot de correlatie tussen de beschreven 

kenmerken van het ontwikkelde raamwerk.   
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Deze studie is uitgevoerd tijdens de coronacrisis. Het is zinvol om in een vervolgonderzoek de 

effecten van deze crisis op het fenomeen zingeving in relatie tot een sociale infrastructuur te 

analyseren.  

Als laatste wordt aanbevolen om in vervolgonderzoek een bredere doelgroep te selecteren. Dit kan 

gerealiseerd worden door segmenten met traditionele en moderne waarden van het mentality-

model van Motivaction hierbij te betrekken en ook andere leeftijdsgroepen te onderzoeken. 

Hierdoor kunnen deze segmenten vergeleken worden, waardoor rijkere inzichten ontstaan voor 

een brede samenleving.  

6.5 Reflectie op de rol van de onderzoeker 

In een kwalitatief onderzoek speelt de onderzoeker een belangrijke rol in het onderzoeksproces. 

De onderzoeker is vaak onderdeel van de realiteit van het onderzoek en kan daarmee het 

onderzoekproces en de onderzoeksresultaten beïnvloeden (Denzin & Lincoln, 2005). De reflectie 

van de onderzoeker is daarbij van belang. Haynes (2012) verwoordt deze reflectie als volgt: 

Reflexivity is an awareness of the researcher’s role in the practice of research and the way 

this is influenced by the object of the research, enabling the researcher to acknowledge the 

way in which he or she affects both the research processes and the outcomes. (Haynes, 

2012, p. 72) 

Het gaat hierbij om een wederzijdse beïnvloeding tussen de onderzoeker en het onderwerp van de 

studie. In veel wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de beïnvloeding van de onderzoeker 

wordt de focus gelegd op het ‘schoon’ houden van het onderzoeksproces en de resultaten. De 

focus hierbij ligt op integriteit en betrouwbaarheid. Finlay (2003) verlegt deze focus en onderbouwt 

dit door aan te geven dat een sterke betrokkenheid van de onderzoeker de kwaliteit van het 

onderzoek ook positief kan beïnvloeden. Op beide aspecten wordt in deze paragraaf gereflecteerd. 

De onderzoeksvraag speelt een belangrijke rol in dit reflectieproces. Volgens Finlay (2003) dient 

de onderzoeksvraag voor de onderzoeker een reëel en doorleefd probleem te vormen. In een 

onderzoek dient de onderzoeker gretig te zijn om antwoorden te vinden op de geformuleerde 

probleemstelling. Alleen op deze manier zal de onderzoeker gepassioneerd vele uren investeren om 

optimale resultaten te bereiken (Finlay, 2003). Zoals in het voorwoord is beschreven, is de 

onderzoeker nauw betrokken bij de onderzoeksvraag die naar aanleiding van een urgent 

managementprobleem is geformuleerd. De onderzoeker is op dit moment algemeen directeur van 

de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarvoor heeft hij in verschillende 

organisaties functies vervuld binnen de Protestantse Kerk. Hiermee is hij intensief betrokken bij 
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de Protestantse Kerk. Zoals in het voorwoord is beschreven, heeft de onderzoeker een diep 

verlangen om de kerk betekenisvol te laten zijn voor een brede samenleving. Deze betrokkenheid 

heeft ertoe geleid dat vanuit een diepe intrinsieke motivatie veel (extra) energie en tijd is gestoken 

in het onderzoek. Deze betrokkenheid heeft het onderzoek positief beïnvloed. Deze betrokkenheid 

omvat echter tevens het gevaar dat dit onderzoek is beïnvloed door een zekere bias. Door de 

intrinsieke betrokkenheid van de onderzoeker is met een bepaalde bril geluisterd tijdens de 

interviews en zijn de onderzoeksresultaten op een bepaalde manier geanalyseerd. Het is mogelijk 

dat de onderzoeker bepaalde aannames dacht te horen die bij de respondent echter niet aanwezig 

waren. In dit onderzoek is getracht om dit te ondervangen door open vragen te stellen waarop 

velerlei antwoorden mogelijk waren en door de respondenten voluit hun verhaal te laten doen. 

Tevens is getracht om diepgang te verkrijgen in de interviews door vervolgvragen te stellen. De 

thema’s die aangedragen werden, werden hierbij door de respondent bepaald. Een aanbeveling 

voor de toekomst houdt in om de analyse door twee onafhankelijke personen te laten uitvoeren. 

In verband met de tijdslimitatie heeft dit in dit onderzoek niet plaatsgevonden.   

Naast de betrokkenheid van de onderzoeker bij de onderzoeksvraag, is zijn betrokkenheid bij de 

totstandkoming van het theoretisch kader van deze studie van groot belang. Reflectie op het 

schrijven en ontwikkelen van een theoretisch kader is van cruciaal belang, omdat het theoretisch 

kader richting geeft aan de analyse en daarmee een sterke invloed heeft op de uitkomsten van het 

onderzoek (Finlay, 2003). Een theoretisch kader komt gaandeweg tot stand door artikelen te lezen 

en door gesprekken te voeren met personen die relevante informatie en kennis hebben. Het 

theoretisch kader van dit onderzoek is tot stand gekomen zonder de input van personen (collega’s 

en onderzoekers) die betrokken zijn bij de Protestantse Kerk. Voor deze werkwijze is bewust 

gekozen om bias te voorkomen. De gesprekken met de academische begeleiders (niet actief 

betrokken bij de Protestantse Kerk) waren heel behulpzaam om met een frisse blik naar de 

onderzoeksvraag te kijken. Ook heeft de betrokkenheid van de onderzoeker, die het theoretisch 

kader (op advies van de begeleiders) meerdere malen heeft verrijkt met nieuwe inzichten, de 

kwaliteit en de onafhankelijke blik van het theoretisch kader sterk beïnvloed. 

Tot slot is het van belang om te onderkennen dat dit onderzoek is uitgevoerd naast een fulltimebaan 

en in een zeer complexe situatie als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft beperkingen opgeleverd 

op het gebied van de concentratie en de focus op het onderzoek. De onderzoeker heeft zijn uiterste 

best gedaan om de data zorgvuldig te analyseren en te coderen. De onderzoeker sluit echter niet 

uit dat ondanks deze zorgvuldigheid bepaalde data niet of onvolledig gecodeerd zijn.     
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6.6 Aanbevelingen voor de praktijk  

In de inleiding van dit onderzoek (hoofdstuk 1) is het praktijkprobleem van de Protestantse Kerk 

in Nederland beschreven. Dit praktijkprobleem is uiteindelijk verwoord in een 

managementprobleem en een praktijkvraag. Aan het eind van deze thesis wordt teruggekeerd naar 

de praktijkvraag en worden aanbevelingen voor de praktijk opgesteld die voortkomen uit de 

resultaten en het antwoord op de onderzoeksvraag (figuur 2). Voordat de aanbevelingen voor de 

praktijk geformuleerd worden, wordt aangesloten bij het managementprobleem.  

Managementprobleem 

Het lukt de Protestantse Kerk onvoldoende om betekenisvol kerk te zijn voor een brede groep Nederlanders, 

met name jongvolwassenen. Hierdoor ontstaat een scheve leeftijdsopbouw en is er onvoldoende aanwas van 

jonge leden. Het bestaansrecht van de kerk staat hierdoor onder druk.    

De conclusies van dit onderzoek tonen aan dat het systeem van een sociale infrastructuur invloed 

heeft op de Protestantse Kerk in haar geheel. De sociale infrastructuur is een organisch systeem 

dat beïnvloed wordt door diverse kenmerken (figuur 22). Deze gezamenlijke kenmerken vormen 

een vruchtbare sociale omgeving om de zingevingsvraag te laten gedijen. Deze sociale 

infrastructuur heeft vervolgens invloed op het tekortschietende systeem van kerk-zijn zoals 

beschreven in hoofdstuk 1.  Het tekortschietende systeem laat bijvoorbeeld een eendimensionale 

invulling van het kerk-zijn zien. Dit wordt in steeds sterkere mate veroorzaakt door een vergrijzend 

ledenbestand. Hieruit blijkt dat veel jonge mensen in de kerk geen passende bedding meer vinden 

voor hun geloofsbeleving en zingevingsvragen. Een naar binnen gerichte cultuur zorgt ervoor dat 

er te weinig aandacht is voor de behoeften uit de maatschappij. Hierdoor vinden nieuwe mensen 

moeilijk aansluiting bij de kerk en dit kan leiden tot weinig aanwas van nieuwe leden. Gesteld kan 

worden dat het tekortschietende systeem uiteindelijk wordt beïnvloed door individuen. Deze 

individuen zijn niet in staat om afzonderlijk van elkaar het complexe managementprobleem op te 

lossen.  

Zoals eerder genoemd is het managementprobleem een complex systemisch probleem. Daarom 

wordt de Protestantse Kerk op de lange termijn geadviseerd om op drie niveaus invloed uit te 

oefenen op het systeem (zie figuur 24). Om zicht te krijgen op mogelijke oplossingsrichtingen 

wordt in de aanloop naar de aanbevelingen voor de praktijk een model geïntroduceerd dat niet 

eerder in dit onderzoek gehanteerd is. Dit model wordt gehanteerd, omdat in dit model de 

aanbevelingen van dit onderzoek in het juiste perspectief worden geplaatst. Volgens dit model dient 

de beïnvloeding van het tekortschietende systeem plaats te vinden op drie niveaus, namelijk regime, 

niche en externe invloeden (Van Yperen et al., 2017).  
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Het mesoniveau van het huidige regime geeft de huidige stand van zaken binnen de Protestantse 

Kerk weer. Het gaat hierbij om de bovenstroom met de dominante paradigma’s en gewoonten van 

kerk-zijn. Deze dominante bovenstroom wordt gekenmerkt door een regime van instandhouding 

van gewoonten, vormen en denkwijzen (Van Yperen et al., 2017). Daardoor leidt deze 

bovenstroom tot een systeem dat tekortschiet, zoals beschreven in de inleiding van dit onderzoek 

(figuur 1).  

De microniveau-niches kunnen worden vertaald als een onderstroom van nieuwe praktijken en 

denkwijzen. Deze nieuwe onderstroom leidt ertoe dat de bestaande status quo langzaam beïnvloed 

en ondervangen wordt. Op termijn kunnen deze nieuwe initiatieven de nieuwe status quo worden 

en de oude gewoonten, vormen en denkwijzen vervangen (Van Yperen et al., 2017).  

Naast het creëren van een vernieuwende onderstroom is het van belang om als kerk aansluiting te 

vinden bij externe invloeden (macroniveau), zoals maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Deze 

‘druk’ van buiten kan het systeem de urgentie van verandering laten voelen (Van Yperen et al., 

2017).  

Figuur 24:  

 De drie niveaus van een systeem 

Overgenomen uit Ondernemen voor transitie, ruimte maken voor fundamentele vernieuwing. door M. van 

Yperen, C. Roorda en S. Buchel, 2017, Boom. 
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Bovengenoemde drie niveaus beïnvloeden elkaar en zullen de kerk op de lange termijn 

langzamerhand radicaal vernieuwen. Hierdoor zal meer plaats en ruimte gemaakt worden voor 

personen die met zingeving bezig zijn en een vruchtbare plek zoeken om daar invulling aan te 

geven (zie figuur 24). Zo vindt langzamerhand radicale systeeminnovatie plaats in het 

tekortschietende systeem (figuur 1) dat is beschreven in de inleiding van dit onderzoek. 

 

 

 

Na bovenstaande verkenning van een oplossingsrichting van het managementprobleem worden 

concrete aanbevelingen geformuleerd op basis van de beantwoording van de onderzoeksvraag 

(paragraaf 6.2). Deze aanbevelingen voor de praktijk zijn tot stand gekomen door met medewerkers 

van de dienstenorganisatie10 van de Protestantse Kerk in Nederland na te denken over geschikte 

aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn vooral gericht op de dienstenorganisatie en andere 

                                                           
10 De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de plaatselijke 
kerkelijke gemeenten. De dienstenorganisatie heeft een omvang van ongeveer 200 fte’s. De dienstverlening van deze 
organisatie bestaat uit beheersmatige dienstverlening (juridisch, arbeidvoorwaarden, financieel, ICT et cetera) en 
inhoudelijke dienstverlening (opleiding predikanten, ontwikkeling van nieuwe vormen van kerk-zijn, 
jongerenprogramma’s, kerk in de samenleving et cetera). 

Figuur 25:   

Een systeem gericht op de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland 
Overgenomen uit “Een betekenisvolle kerk voor iedereen! De Protestantse Kerk op weg naar een 
duurzame transitie” door de Groot, J., 2019, Nyenrode Business Universiteit. 
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landelijke organisaties die de plaatselijke kerkelijke gemeenten ondersteunen in het vormgeven van 

het kerk-zijn. Allereerst wordt de praktijkvraag herhaald: 

De praktijkvraag 

Hoe kan de Protestantse Kerk in Nederland tegemoetkomen aan de behoeften aan zingeving bij 

jongvolwassenen in Nederland? 

Op basis van de hierboven beschreven drie niveaus (figuur 24) (macro, meso en micro) worden concrete 

aanbevelingen geformuleerd. Door te verwijzen naar bestaande initiatieven in de voetnoten worden 

de aanbevelingen concreet gemaakt. 

Macroniveau 

- De landelijke Protestantse Kerk (dienstenorganisatie) wordt geadviseerd om deel te nemen 

aan het maatschappelijke debat. Hiermee wordt het tekortschietende systeem op 

macroniveau beïnvloed en worden lokale gemeenten geprikkeld om, geïnspireerd door het 

landelijk debat, op plaatselijk niveau ‘het gesprek’ aan te gaan rondom maatschappelijke 

vraagstukken. De kerk kan zich in het maatschappelijke debat bijvoorbeeld uitspreken 

tegen ongerechtigheid of een bijdrage leveren aan het klimaatdebat11 of het 

vluchtelingenvraagstuk12. Deze concrete thema’s kunnen handvaten bieden voor lokale 

initiatieven om hierop aan te sluiten. Uit dit onderzoek blijkt dat het kenmerk sociale 

verbanden van de sociale infrastructuur handvaten geeft om in informele groepen het gesprek 

met elkaar te voeren Daarnaast kunnen vanuit plaatselijke initiatieven activiteiten worden 

georganiseerd13 om daadwerkelijk (kwetsbare) mensen in de eigen omgeving te helpen. Via een 

online-omgeving kan het landelijke gesprek geïnspireerd en gefaciliteerd worden.  

- De landelijke Protestantse Kerk (dienstenorganisatie) wordt geadviseerd om door de 

ontwikkeling van nieuwe muziek14 en rituelen15 aan te sluiten bij de behoeften van Nederlanders 

om invulling te geven aan zingeving. Hierbij wordt aangesloten bij het kenmerk het creëren 

van rituelen uit het raamwerk van de sociale infrastructuur. Deze nieuwe muziek en rituelen 

kunnen via een online-platform dat verbonden is aan sociale media veel impact genereren en 

bezoekers verbinden met nieuwe plaatselijke initiatieven. Het is hierbij aan te bevelen om 

                                                           
11 Zie hiervoor: https://www.groenekerken.nl/ 
12 Zie hiervoor: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/brand-moria-europa-en-nederland-moeten-
verantwoordelijkheid-nemen/ 
13 Zie hiervoor: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/nietalleen-campagne-je-hoeft-het-niet-alleen-te-
doen/ 
14Zie hiervoor: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/eo-protestantse-kerk-en-rooms-katholieke-kerk-lanceren-
lied-van-eenheid/ 
15 Zie hiervoor: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/24-december-unieke-nationale-kerstviering-vanuit-
domkerk/ 
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gebruik te maken van bestaande (sacrale) kerkgebouwen. Ook kan aangesloten worden bij het 

kenmerk participatie door in grote groepen onbekende mensen een bijzondere ervaring te creëren 

rondom muziek en rituelen.16  

Mesoniveau 

- Het is van belang om vanuit de landelijke Protestantse Kerk (dienstenorganisatie) bestaande 

lokale kerkelijke gemeenten te inspireren en te motiveren om (mentale en fysieke) ruimte 

te creëren om kerk-zijn op een vernieuwende manier mogelijk te maken. Dit kan 

gerealiseerd worden door middel van een doordachte communicatiestrategie om 

plaatselijke kerkelijke gemeenten op nieuwe ideeën te brengen door bestaande initiatieven 

van nieuwe vormen van kerk-zijn, die aansluiten bij het raamwerk van een sociale 

infrastructuur voor zingeving, ter inspiratie voor het voetlicht te brengen. Daarnaast wordt 

geadviseerd om het raamwerk van een sociale infrastructuur voor zingeving te vertalen naar 

een bruikbaar overzicht met praktische voorbeelden en handreikingen hoe er op macro- en 

microniveau aansluiting gezocht kan worden bij een brede groep Nederlanders die bezig 

zijn met zingeving. Hiermee worden lokale kerken of gelovigen die willen starten met een 

nieuwe vorm van kerk-zijn geholpen om dit in de praktijk handen en voeten te geven. Het 

is hierin van belang dat er nadrukkelijk aandacht is voor het feit dat een sociale 

infrastructuur verschillende kenmerken heeft die onderling verband houden en organisch 

een passende omgeving vormen. 

- Het wordt geadviseerd om te investeren in het leiderschap van de kerk. Hierbij kan gedacht 

worden aan het organiseren van inspirerende bijeenkomsten voor predikanten, pioniers en 

andere (vrijwillige) kaderleden die werkzaam zijn in de kerk. Geadviseerd wordt om door 

middel van een opleiding of nascholing ruimte te bieden voor het ontwikkelen van 

persoonlijk leiderschap.17 Hierin dient aandacht te zijn voor een kerk die ruimte creëert 

voor een sociale infrastructuur die aansluit bij de behoeften van zingeving van diverse 

doelgroepen uit de maatschappij. Aandacht voor diversiteit in de kerk is daarbij een belangrijk 

thema. Hiermee wordt aangesloten bij het kenmerk integratie van het raamwerk voor een 

sociale infrastructuur.  

 

 

                                                           
16 Zie hiervoor: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-maakt-doorstart-the-passion-mogelijk/ 
17 Zie hiervoor: https://www.protestantsekerk.nl/training/kerk-naar-buiten-de-gemeente-voorgaan-in-een-
veranderende-context/ 
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Microniveau 

- Uit het onderzoek is gebleken dat activiteiten ondernemen in een (informele) groep en hiermee 

bijdragen aan de maatschappij en de (kwetsbare) ander een belangrijk onderdeel is van een 

betekenisvolle infrastructuur. In dit verband wordt geadviseerd om lokale kerken te 

inspireren en aan te sporen om bij dit kenmerk van het raamwerk te starten, omdat hier 

gemakkelijk aansluiting te vinden is. De landelijke Protestantse Kerk (dienstenorganisatie) 

kan lokale kerken inspireren om samen met anderen concrete activiteiten hiervoor te 

organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan het helpen van mensen met schulden of personen 

die in armoede leven.18 Ook kunnen eenzame mensen concreet geholpen worden door 

bijvoorbeeld in huis klusjes op te knappen.19 Hierbij wordt aangesloten bij het kenmerk 

sociale verbanden van het raamwerk voor een sociale infrastructuur.  

- Op basis van het onderzoek wordt geadviseerd om plaatselijke vernieuwende initiatieven 

ten aanzien van nieuwe vormen van kerk-zijn te monitoren en te onderzoeken. Binnen de 

Protestantse Kerk (dienstenorganisatie) is hier reeds hard aan gewerkt door onder meer de 

ontwikkeling van pioniersplekken20 en kliederkerken21. Kliederkerken sluiten goed aan bij 

het kenmerk participatie van het raamwerk voor een sociale infrastructuur. Kliederkerk is 

namelijk een speciaal ontwikkeld concept waarin de mogelijkheid wordt geboden om samen 

met de familie op te trekken en kerk-zijn vorm te geven. In dit verband wordt geadviseerd 

om succesvolle initiatieven aan te merken als lokale incubators. De landelijke kerk kan deze 

incubators versterken en kan hierin investeren. Op deze manier kunnen deze initiatieven 

gebruikt worden als multiplier om op meerdere plekken in Nederland dergelijke initiatieven 

te ontplooien en hiermee meer plekken te creëren waar tegemoet wordt gekomen aan de 

behoeften op het gebied van zingeving.  

- Het wordt geadviseerd om een landelijk online-platform te ontwikkelen naar aanleiding om 

bovengenoemde lokale incubators waar muziek, maatschappelijke thema’s en interactie kan 

plaatsvinden. Hierdoor wordt aangesloten bij de kenmerken sociale verbanden en het creëren 

van rituelen van het raamwerk van een sociale infrastructuur.  

 

 

                                                           
18 Zie hiervoor: https://schuldhulpmaatje.nl/ 
19 Zie hiervoor: https://stichtingpresent.nl/ 
20 Zie hiervoor: www.protestantsekerk.nl/pionieren 
21 Zie hiervoor: www.kliederkerk.nl  
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Vragenlijst 

 

Introductie 

 Vertrouwelijkheid en anonimiteit bespreken rondom de (verwerking) van de interviews 

 Toestemming vragen voor het maken geluidsopname? 

 Ik maak af en toe een notitie om op terug te kunnen vallen – transcript wordt letterlijk 

uitgetypt 

 Duur van het interview circa 45 - 60 minuten 

 Interview rondom 2 hoofdvragen 

 Interview bestaat uit open vragen – spontane reacties – ‘straight from the heart’ 

 Nog vragen voorafgaande aan het interview? Tijdens het interview mag je ook vragen 

stellen 

 

1. Opwarmer 

a) Wat is je leeftijd? 

b) Kun je iets vertellen over je religieuze achtergrond? 

- Hoe heb je dat toen ervaren en hoe ga je er nu mee om? 

- Hoe ervaar je religie vandaag de dag?  

c) Je hebt een Metality test ingevuld. Herken je je in de uitkomst? Heb je een aantal 

voorbeelden waaruit dat blijkt? 

 

2. Kern 

2.1 Zingeving  

a) Wat is volgens jouw zingeving? 

b) Wat betekent zingeving voor jou in het (dagelijks) leven? 

c) Kun je een aantal momenten noemen waarin zingeving een rol speelde in je leven? Zowel 

positief of negatief? 

d)  Wat was er toen heel erg belangrijk? 

o Gevoel omschrijven 

o Waar uitte dit gevoel in? 
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o Eventueel emoties omschrijven bij andere? 

o Wat deed dat met jou? 

 

Aan het einde van dit onderdeel de theoretische kenmerken rondom zingeving checken: 

- Doel in het leven ervaren 

- Een leven wat van betekenis is 

- Een begrijpelijk en geordend leven 

- Het behoren tot en groep 

 

2.2 Sociale infrastructuur 

a) Wat helpt jou om zingeving vorm te geven? 

- Per concrete ervaring uitdiepen 

- Wat miste je? 

b) Wat voor omgeving is belangrijk om rondom je zingeving bezig te zijn? Hoe ziet dit er 

idealiter uit?  

c) Kun je deze omgeving eens verder omschrijven en daar omgevingskenmerken voor 

aangeven? 

d) Als religie een rol speelt in het dagelijkse leven (vraag 1b) Kun je dan proberen de 

omgeving die belangrijk is om met religie bezig te zijn eens te beschrijven? Heeft dat 

dezelfde kenmerken als bij zingeving? 

 

Aan het einde van dit onderdeel de theoretische kenmerken rondom sociale infrastructuur 

checken: 

 

- (Informele) sociale verbanden 

- Participatie (maatschappelijk, sociaal en politiek) 

- Vertrouwen 

- Het creëren van ritualen 

 

3. Afronding 

a) Zijn er nog aandachtspunten rondom zingeving en de benodigde omgeving welke nu niet 

benoemd zijn maar die u wel als advies wilt meegeven? 

b) Ben ik iets vergeten waarvan je denkt dat het belangrijk is? 

c) Heb je nog vragen? 
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d) Ik houd 10 interviews; zodra deze zijn afgerond ga ik de informatie analyseren. Ik ga deze 

medio september analyseren. In januari 2021 ben ik pas echt klaar met mijn onderzoek als 

ik mijn thesis heb verdedigd.  

e) Toezenden executive summary van het onderzoek in Januari 2021 
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Bijlage B 

Informatiebrief 
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Amersfoort, [INVOEGEN DATUM]  

 

Jurjen de Groot 

Nyenrode Business Universiteit 

Executive MBA in Public &Private 

J.deGroot@my.nyenrode.nl 

 

Onderwerp:  Een bijdrage aan het onderzoek: Een betekenisvolle bedding voor een zingevingsvraag  

 

Beste [NAAM], 

Hartelijk dank voor je interesse om deel te nemen aan dit onderzoek. Vooraf willen we je graag 

informeren over wat dit onderzoek inhoudt en wat dit voor jou betekent.  

Het doel van dit onderzoek draait om kennis en inzicht te verkrijgen in welke behoeften 

jongvolwassenen (25-35 jaar) in Nederland rondom zingeving hebben. Daarnaast onderzoeken 

we welke omgeving nodig is om zingevingsvragen te ondersteunen, te doorleven en een plek te 

geven in het dagelijkse leven. Er zullen ongeveer tien jongvolwassenen geïnterviewd worden en 

het interview duurt ongeveer een uur. Na het interview zullen de gesprekken geanalyseerd 

worden en gebruikt worden om uiteindelijk aanbevelingen voor het onderzoek te formuleren.  

Voorafgaand aan het interview stuur ik je een online test. Het invullen neemt maximaal tien 

minuten in beslag. Door deze test krijgen we inzicht in welk menality milieu binnen de samenleving 

je je begeeft. Deze milieus zijn ingedeeld op basis van levensinstelling in plaats van bijvoorbeeld 

inkomen, geslacht en opleidingsniveau. Voor meer informatie verwijzen we je naar bijgevoegde 

link: www.motivaction.nl/mentality/het-mentality-model. We willen je vragen om de uitslag van 

de test voorafgaand aan het interview met mij te delen. De uitkomsten zullen vertrouwelijk 

worden behandeld.   

Er wordt een geluidsopname van dit gesprek gemaakt, daarvoor wordt een dicteerapparaat 

gebruikt. Deze opname wordt door iemand anders voor mij uitgewerkt, zodat er een woordelijke 

weergave van dit gesprek gebruikt kan worden voor de data-analyse. De tekst zal aan je worden 

voorgelegd. Je kunt vervolgens eventuele aanvullingen of verduidelijkingen in de tekst aangeven.  



118 
 

Dit gesprek wordt vertrouwelijk gevoerd. Van het gesprek wordt een transcriptie gemaakt, daar 

worden alle namen uitgehaald. Dus als je een naam noemt (van jezelf of een ander) maak ik daar 

bijvoorbeeld van (naam respondent of naam …). De transcripties gaan niet als bijlage bij het 

definitieve onderzoek vanwege de vertrouwelijkheid, maar zijn wel ter inzage voor mijn 

begeleiders. Na afronding van het onderzoek (januari 2021) worden de geluidsopnames 

vernietigd. De gegevens van dit onderzoek worden minimaal tien jaar bewaard op een beveiligde 

server van Nyenrode Business Universiteit (en is dus niet beschikbaar voor derde partijen).  

De deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je hebt op elk moment het recht om niet meer deel 

te nemen, ook achteraf. Hiervoor hoef je geen reden op te geven. 

Indien er vragen zijn over het onderzoek of hoe er wordt omgegaan met gevoelige informatie, 

dan kunnen deze gesteld worden via mijn mailadres of je kunt me bereiken onder het volgende 

telefoonnummer of mailadres: 06-57475994,  j.deGroot@my.nyenrode.nl. 

 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Jurjen de Groot 

Student executive MBA Public & Private 
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Bijlage C 

Geïnformeerde toestemming 
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Geïnformeerde toestemming 

Voor deelname aan dit onderzoek [NAAM] (DATUM) 

 

Ik heb de informatie over dit onderzoek gelezen en begrepen. Deze informatie heb ik ontvangen 

in een informatiebrief met als onderwerp: Een bijdrage aan het onderzoek: Een betekenisvolle bedding voor 

een groeiende zingevingsvraag, verstuurd op: [DATUM] 

Ik ken de doelen, methodologie en procedures die voor dit onderzoek zullen worden gevolgd. Ik 

heb tijd gehad om vragen te stellen en deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende 

tijd gekregen om te beslissen over deelname. Ik weet dat deelname vrijwillig is en ik kan mijn 

toestemming op elk moment intrekken zonder opgaaf van reden en zonder negatieve gevolgen 

voor mij. Ik weet wie toegang heeft tot mijn gegevens. Ik weet dat mijn gegevens minimaal 10 

jaar veilig worden bewaard. 

Mijn gegevens worden geanonimiseerd met een code en ik kan alleen worden geïdentificeerd 

door de onderzoeker. Mijn naam (of andere herleidbare informatie) wordt niet vermeld in 

rapporten, presentaties of wetenschappelijke publicaties.  

Ik ga ermee akkoord om deel te nemen aan dit onderzoek en ga akkoord met de verwerking en 

opslag van mijn gegevens, zoals beschreven in de informatiebrief. 

 Als de onderzoeker een van mijn citaten anoniem in een rapport of publicatie wil 

gebruiken, stem ik ermee in/ wens ik gecontacteerd te worden/ stem ik niet in. * 

 Ik wens wel / niet geïnformeerd te worden over de resultaten van het onderzoek.* 

 Ik wens wel / niet gecontacteerd te worden voor deelname aan verder onderzoek over dit 

onderwerp.* 

 

 

       * Doorhalen indien niet van toepassing 

Paraaf deelnemer         Paraaf onderzoeker 
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Er kan op de volgende manier contact met mij worden opgenomen: 

 

____________________________________________________ 

 

Naam van de deelnemer: 

 

Handtekening:       Datum: 

 

 

 

Ik verklaar dat bovengenoemde persoon mondeling en schriftelijk is geïnformeerd en dat het 

beëindigen van de deelname geen gevolgen heeft voor deze persoon. Als er tijdens het onderzoek 

informatie aan het licht komt die de toestemming zou beïnvloeden, zal ik de deelnemer zo snel 

mogelijk informeren. 

 

 

Naam onderzoeker: 

 

Handtekening:       Datum: 
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Bijlage D 

Geheimhoudingsverklaring 
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Geheimhoudingsverklaring 

 

 

Jurjen de Groot 

Nyenrode Business Universiteit 

Executive MBA in Public &Private 

J.deGroot@my.nyenrode.nl 

 

en 

 

Annemiek Hummelink 

info@annemiekhummelink.nl 

 

Spreken gezamenlijk af dat: 

 

 Annemiek Hummelink, hierna transcribent genoemd, stemt toe dat Jurjen de Groot haar 

vertrouwelijke informatie toestuurt in de vorm van een audiobestand met betrekking tot 

het onderzoek naar een betekenisvolle bedding voor een zingevingsvraag; 

 het doel van het verstrekken van deze vertrouwelijke informatie is het uitwerken van een 

interview in een transcript; 

 de audiobestanden zullen per WeTransfer verstuurd worden naar het volgende 

emailadres: info@annemiekhummelink.nl; 

 de uitgewerkte transcripten worden verstuurd via e-mail naar het volgende e-mailadres: 

j.deGroot@my.nyenrode.nl. 
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Bijlage E 

Definitieve template zingeving 
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Bijlage F 

Definitieve template sociale infrastructuur 
 (2 pagina’s) 
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Bijlage G  

Kenmerken van zingeving – totaaloverzicht 
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Bijlage H  

Kenmerken van een sociale infrastructuur voor zingeving – totaaloverzicht 
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Bijlage I  

Toelichting omslag  
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Ontwerp titelblad: Joris Koster 

 

Het titelblad is ontworpen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en het raamwerk 

van een sociale infrastructuur voor zingeving. 

Toelichting ontwerper: 

De cirkel staat symbolisch voor de zingevingsvraag die je samen invult. De cirkel is bewust leeg 

gelaten. De vijf kenmerken uit het raamwerk zijn vervolgens van boven naar beneden 

geïllustreerd: 

Sociale verbanden:  een (informeel)netwerk van mensen zowel offline als online. Hier kunnen 
ook mensen aan toegevoegd worden. 

Participatie:  meedoen (zowel offline als online) met de armen omhoog. In 
familieverband of met een vriendengroep.  

Integratie: het beeld van diversiteit. Geloof maar ook plek voor vraagtekens en 
andere denkbeelden  

Vertrouwen: familie is de ultieme plek waar vertrouwen gevonden kan worden.  

Het creëren van rituelen:  muziek als belangrijke factor in het creëren van rituelen.  




