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Introductie
Voor je ligt het rapport van de Zingeving Vragenlijst. De Zingeving Vragenlijst is een zelfreflectie-instrument,
ontwikkeld in samenwerking met Merlijn Koch en Ilse Vooren. Het doel van deze vragenlijst is om te
onderzoeken hoe je in het leven staat en op welke manier je jezelf kunt versterken op het gebied van zingeving.
Dit rapport biedt een vertrekpunt voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Onderdelen

Dit rapport bestaat uit drie onderdelen, die je ieder op een andere manier naar zingeving laten kijken.

Onderdeel 1: Algemene ervaring van zin
Zingeving is in te delen in een aantal verschillende aspecten. In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt
tussen vier verschillende belevingen van zingeving: Het ervaren van zin en motivatie, een gevoel van
tekortschieten, een gemis aan verbinding en het ervaren van leegte.

Onderdeel 2: Energie in het leven
Je leven bestaat uit verschillende levensgebieden. Dit onderdeel laat per levensgebied zien wat de verhouding is
tussen de energie die je in dit levensgebied steekt en de energie die je eruit haalt. Dit geeft je inzicht in
hoeverre de levensgebieden in balans zijn en welke levensgebieden wellicht extra aandacht vragen.

Onderdeel 3: Toekomstbeleving
Hoe je naar de toekomst kijkt zegt veel over hoe je nu in het leven staat. Dit onderdeel toont welke gevoelens
je ervaart richting de toekomst. Verheug je je op wat komen gaat, of maak je je eerder zorgen over wat de
toekomst zal brengen?

Over de rapportage

De rapportage geeft een beeld van hoe je op dit moment zingeving beleeft. Als je de rapportage leest, kijk dan
of je de uitleg herkent bij jezelf. Het rapport geeft een reflectie terug van je antwoorden, maar is niet bedoeld
om je vast te pinnen. De uitnodiging is vooral om te kijken welke antwoorden je raken en inzicht bieden.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de
loop der tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit
de gegeven antwoorden. De subjectieve aard van beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de
interpretatie van de data in beschouwing worden genomen. De testleverancier kan daarom geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2020 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de
testleverancier. Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Algemene ervaring van zin
De ervaring van zin kent vele dimensies in ons leven. De onderzoekers Hans Alma en Adri Smaling definieerden
zeven aspecten van zin: samenhang, doelgerichtheid, waardevolheid, competentie, erkenning, verbondenheid en
transcendentie. De vervulling van deze aspecten draagt bij aan motivatie en de ervaring van zin of welbevinden.
In de categorie ‘zin’ komen verschillende ervaringsaspecten samen.
Bepaalde aspecten van zin kunnen onvervuld blijven of als gemis worden ervaren. In deze vragenlijst
onderscheiden we een gevoel van tekortschieten en een gemis aan verbinding. Naast de ervaring van zin kan
ook de ervaring van leegte staan.

Stenscores

Zin

Gevoel van tekortschieten

Gemis aan verbinding

Leegte

Definities van de schalen

Zin

Bij ‘zin’ kun je denken aan motivatie of zin hebben, wat zich kan uiten in
het gevoel te hebben dat het goed zit, dat je het juiste doet. Dat je grip
hebt op de zaak en ziet dat je leven zich in positieve richting ontwikkelt.
Je voelt je begrepen door anderen. Je ervaart regie en voldoening in je
dagelijks leven.

Gevoel van
tekortschieten

Het gevoel van tekortschieten gaat over de ervaring dat je niet goed
genoeg bent, dat je iets verkeerd hebt gedaan of niet kunt voldoen, je
beperkt voelt door jezelf of je omgeving om het goede te doen. Je kunt je
ergens schuldig over voelen. Er kan een gevoel van eenzaamheid bij
horen.

Gemis aan verbinding

Het gemis aan verbinding gaat over het gemis aan gevoel van
verbondenheid, aan waardering en erkenning van anderen. Over het
gevoel buiten je omgeving te staan, er niet helemaal bij te horen of geen
volwaardig lid te zijn.

Leegte

Bij ‘Leegte’ kun je denken aan een gebrek aan zin en het niet meer
kunnen opbrengen van motivatie. Dat kan zich uiten in bijvoorbeeld het
niet meer op kunnen brengen om uit bed te komen en naar het werk te
gaan. Het kan ook een gevoel zijn dat het er weinig toe doet wat je doet.
Bij leegte kunnen ervaringen horen van machteloosheid, vastzitten in een
situatie of geen opties of keuzes zien. De beleving kan zijn alsof het leven
zich afspeelt en aan je voorbij trekt zonder dat je jezelf er echt onderdeel
van voelt.
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Energie in het leven
Je leven bestaat uit verschillende levensgebieden. Je kunt dat ook zien als de verschillende rollen die je hebt in
het leven, in je werk, als partner, als vriend, als ouder etcetera. In alle rollen of levensgebieden waarin je actief
bent kun je een balans zien. Tussen wat je geeft, aan energie, commitment en de verantwoordelijkheid of
verplichting die je daarin ervaart, en dat wat je eruit haalt, bijvoorbeeld aan energie, voldoening, enthousiasme,
waarde. In dit rapport vertaalt zich dat naar een persoonlijke energiebalans. We hebben je gevraagd om per
levensgebied aan te geven hoeveel energie je erin steekt en hoeveel energie dit levensgebied je geeft.
Hieronder staan deze twee scores weergegeven.

Familie- en/of
gezinsleven

Liefdesleven Vrije tijd

Financiële situatie Persoonlijke ontwikkeling/
spiritualiteit Werk

Gezondheid Vriendschappen Woonsituatie
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Leeswijzer

Een levensgebied dat zich precies op de diagonaal bevindt lijkt qua energiestroom in balans. Levensgebieden die
zich rechtsonder bevinden kosten je energie, misschien meer dan ze je energie geven. Ga eens bij jezelf na
waarom dit levensgebied je energie kost. In hoeverre ervaar je dit als een probleem of uitdaging?
Levensgebieden die zich links boven bevinden geven je veel energie, terwijl je er misschien weinig energie in
hoeft te steken. Dat je zoveel energie uit dat levensgebied haalt kan een indicatie zijn dat je daar veel zin in
ervaart. Wat maakt dat je veel zin uit dat levensgebied ontleent? En welke prioriteit heeft dat levensgebied in je
leven?
Bekijk ook eens in welke levensgebieden je veel energie investeert. Hoe komt het dat deze energie kosten? Of
ga eens na uit welke levensgebieden je veel zin en energie haalt. Is er een manier om deze levensgebieden een
prominentere plek in je leven te geven?
Stephen Covey stelt in zijn boek Prioriteiten de vraag tegen welke muur je de ladder zet. Je kan wel heel hard
werken, maar de vraag is of de moeite die je erin steekt je ook brengt waar je heen wilt.
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Toekomstbeleving
In dit onderdeel is gevraagd naar je beleving van de toekomst. De filosoof Ernst Bloch wordt wel de ‘filosoof van
de hoop’ genoemd. Voor Bloch is hoop een belangrijke bron van betrokken en toekomstgericht handelen,
gericht op wat kan worden, maar er nog niet is. Een actieve verhouding tot de toekomst kun je zien als een
spiegel van hoe je in het leven staat. Het is een indicatie voor persoonlijke hulpbronnen zoals
verbeeldingskracht, creativiteit en optimisme en voor het welbevinden en de zin die je ervaart in het leven.
Hieronder zie je welke gevoelens je ervaart ten opzichte van de toekomst. Overheerst de zin in de toekomst, of
eerder onzekerheid of sombere gevoelens? De eerste categorie gaat over de vraag hoe tevreden je bent met
waar je nu staat in het leven. Als meerdere gevoelens naar voren komen, kun je je afvragen op welke momenten
je welke gevoelens ervaart.

Stenscores

Tevreden met waar ik nu sta

Zin in de toekomst

Somber over de toekomst

Beperkt in de toekomst

Definities van de schalen

Tevreden met waar ik nu
sta

Tevreden met waar je staat betekent dat je waardeert hoe je leven loopt
en dat het tot op heden de moeite waard is geweest. Ook valt te denken
aan het kunnen waarderen van wat je hebt en het leven nemen zoals het
is. In negatieve zin houdt het in dat je het gevoel kunt hebben dat je uit
de pas loopt, dat je al verder had moeten zijn of meer bereikt had moeten
hebben. Dit soort gevoelens kunnen gepaard gaan met verwarring over
wat het leven nu inhoudt en waar het heen gaat in de toekomst.

Zin in de toekomst

Je hoeft niet precies te weten wat er komt of te werken aan een doel om
je te kunnen verheugen op de toekomst. Het gaat om het vertrouwen dat
je morgen nieuwe ervaringen staan te wachten of dat er nog vele mooie
dagen in het verschiet liggen. Je gaat er vanuit dat het leven vol
mogelijkheden en kansen zit en dat jij de dag kan plukken, wat de
toekomst ook brengt.

Somber over de
toekomst

Denken over de toekomst kan een naar gevoel geven wanneer je niet
weet of je er nog wel iets van kunt verwachten. Het kan betekenen dat je
het gevoel hebt zelf weinig invloed te hebben of dat je teleurgesteld bent
door anderen of bepaalde gebeurtenissen. Je weet niet of de toekomst
positieve dingen gaat brengen.

Beperkt in de toekomst

Wanneer je je beperkt voelt ten aanzien van de toekomst gaat het over
het idee of gevoel dat de kaarten geschud zijn en je niet echt een kant
meer op kan. Het is te laat om het nog anders te doen of te willen. Je
eigen wil en mogelijkheden lijken er weinig toe te doen.
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Aanvullende informatie en uitleg
Zingeving is een complex begrip. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor zingeving. Dat is terug te zien
aan het aantal organisaties dat actief bezig is met de betekenis van werk en de waarde of duurzaamheid van hun
diensten en productieproces. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over als we spreken over zingeving?
Je kunt zingeving zien als een fundamentele (psychologische) behoefte van de mens om te weten wat te doen,
wat nodig is, wat de moeite waard is, wat goed en slecht is. Vanuit die behoefte bouwen we een beeld van de
wereld, ontwikkelen we opvattingen over hoe dingen werken en wie we zelf zijn. Daarmee kun je zingeving
behalve als een behoefte ook zien als een proces van oriëntatie en evaluatie, op gebeurtenissen, onszelf en te
maken keuzes: een doorlopend proces dat ons helpt om een weg door het leven te vinden.
Deze vragenlijst vraagt niet zozeer naar de denkbeelden die je hebt over het leven, maar naar je ervaring. Het is
dan ook een verkenning van hoe je op dit moment in het leven staat en een vertrekpunt voor reflectie.

De vragenlijst is in drie onderdelen opgebouwd: de algemene ervaring van zin, energie in het leven en de
toekomstbeleving.

Onderdeel 1: Ervaringen van zin

De onderzoekers Alma en Smaling definiëren zingeving als ‘een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin
het eigen leven geplaatst wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen waarbij doelgerichtheid,
waardevolheid, verbondenheid, en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat
ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.’
In het eerste deel van deze vragenlijst ligt de nadruk op de ervaring van deze verschillende aspecten van zin.
Zingeving houdt verband met zowel positieve als negatieve gevoelens. Dit heeft geleid tot een categorie waarin
de algemene ervaring van zin belicht wordt en drie categorieën die de mate van het gemis aan zin in kaart
brengen. De vier categorieën clusteren de zeven hierboven genoemde ervaringsaspecten.

Zin
Dit onderdeel is gebaseerd op de verschillende ervaringsaspecten van zin die Alma en Smaling benoemen. Hoe
meer mensen aangeven deze aspecten te ervaren, des te sterker zal de ervaring van zin, motivatie en
welbevinden zijn.

Gevoel van tekortschieten
De psycholoog Roy Baumeister stelt dat de mens verschillende behoeften heeft aan zingeving, waaronder
waardevolheid. Daarmee bedoelt hij dat je het idee hebt dat je een positieve invloed hebt op je nabije omgeving
en in breder verband iets bijdraagt aan de buurt, de organisatie waar je voor werkt en/of de maatschappij. Aan
de andere kant bedoelt hij dat je het gevoel hebt dat je niet een slecht persoon bent, je niet verkeerd handelt of
anderen pijn doet. Zo is bijvoorbeeld bij onderzoek naar Morele Stress gebleken dat mensen last hebben van
stress wanneer ze het idee hebben hun afspraken niet na te komen of niet te kunnen doen wat juist is.

Gemis aan verbinding
Volgens de zelfbeschikkingstheorie van onderzoekers Deci en Ryan heeft de mens drie psychologische
basisbehoeften: competentie, autonomie en verbondenheid. Deze liggen aan de basis van intrinsieke motivatie,
de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en optimaal persoonlijk functioneren. Aan het gevoel van
tekortschieten dat hierboven is uitgelegd, zijn de basisbehoeften competentie en autonomie gerelateerd. Het
gemis aan verbinding gaat over de behoefte aan contact met anderen. Denk daarbij aan de behoefte om een
positieve relatie met een ander te kunnen ervaren, het gevoel erbij te horen en het krijgen van erkenning en
waardering van anderen. Het overkomt iedereen weleens dat je het idee hebt op een andere golflengte te zitten
dan je omgeving. Je kunt ook voelen dat je de aansluiting met anderen mist.

Leegte
De beroemde psychiater Viktor Frankl is de grondlegger van de Logotherapie, een richting in de psychotherapie
die ervan uitgaat dat de belangrijkste drijfveer van de mens de wil-tot-betekenis is. Frankl stelt dat veel
psychische klachten geheel of voor een belangrijk deel te wijten zijn aan een gebrek aan zin in (en van) het
bestaan. Hij noemt dat de ervaring van (existentiële) leegte. Het kan dan voelen alsof het leven nergens toe
leidt of geen echte inhoud kent. Er lijkt iets wezenlijks te missen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan
het gegeven dat mensen hun leven of zichzelf als leeg kunnen ervaren. Dat is niet alleen te benaderen als een
psychologisch probleem, maar ook als een oprechte zoektocht of een vraag naar de betekenis van het leven.

Onderdeel 2: Energie in het leven

Energie kun je ervaren wanneer je uitgerust wakker wordt of wanneer je merkt dat je door regelmatig sporten
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krachtiger en actiever wordt. Je kunt net zo goed moe worden na een actieve dag en voelen dat de energie op
is. Dat is de fysieke dimensie van de energie.
We spreken ook over energie wanneer we doelen op de hoeveelheid energie die je ervaart door mentale
processen. Een dag op kantoor of emotionele gebeurtenissen kunnen net zo goed energie kosten. Als je die
processen naast elkaar zet kun je een balans maken van wat ervoor zorgt dat je energie krijgt en behoudt en
welke activiteiten energie vragen of kosten.
Maar er is nog een andere manier om te kijken naar energie, namelijk de energie die je kunt ervaren door
opwinding en voldoening. Dat is waar we in deze vragenlijst naar kijken. Bijvoorbeeld de kick die mensen
krijgen als ze uit een vliegtuig springen of wanneer je een moeilijke kruiswoordpuzzel oplost. Of hoeveel
energie er te halen is uit goed eten met het juiste gezelschap. Oud Denker des Vaderland René Gude deelde
zingeving op in vier betekenissen, waarvan de eerste twee het zinnelijke en zintuiglijke zijn, waarmee hij
refereerde aan het lustvolle, lekkere, het lijfelijke, maar ook het schone, mooie en indrukwekkende (kunst,
architectuur, muziek, maar dat kan net zo goed de natuur zijn of een mooi stuk techniek). Het zinnelijke en
zintuiglijke zijn betekenissen waar je positieve spanning bij kunt ervaren. Je wil het beleven, ervan genieten of
erin opgaan.
Vaak wordt het paradijs (of pensioen) voorgesteld als een periode van rust, maar de mens heeft misschien
eerder spanning nodig. Dingen waarvoor je wilt opstaan, die je iets doen, waarvan je geactiveerd wordt, dingen
die raken. De derde betekenis van zingeving die Gude ziet is in de manier waarop we taal en betekenis geven
aan wat ons gebeurt en wat wij zien in de wereld. De laatste betekenis is ‘het zinvolle’, daarmee refereert hij aan
het voor ogen hebben van zinvolle doelen, van de bedoeling ervaren, een gevoel van bestemming ervaren of
leven vanuit waarden. Daarin is wellicht voldoening een betere omschrijving van het gevoel van energie.
De energie van opwinding en voldoening kun je opvatten als een vorm van levenslust: de ervaring echt te leven,
het te voelen stromen, het zinderende of verwachtingsvolle.
Fysieke energie en energie die voortkomt uit zin in het leven kunnen in de beleving door elkaar lopen. Tussen
gezonde moeheid en futloosheid en moedeloosheid zit niet altijd een duidelijke grens.
Energie zegt zoveel over levenslust en betekenis dat het een essentieel onderdeel is van zingeving. Vaak als je
mensen naar energie vraagt, gaat het over al die uitingsvormen van energie in de verschillende levensgebieden.

Onderdeel 3: Toekomstbeleving

‘What if we are not driven by the past, but drawn into the future?’ – Martin Seligman

Zingeving wordt door psycholoog en Universiteit voor Humanistiek-docent Jan Hein Mooren ook wel
bestaansoriëntatie genoemd. Daarmee verwijst hij naar het gegeven dat mensen zich continu plaatsen in het
geheel van het leven, de wereld, wat je daarin kunt als mens en tot ontwikkelingen en gebeurtenissen waar ze in
betrokken zijn of waarvan ze getuige zijn. Daar hoort ook bij dat je een beeld vormt hoe je eigen leven zich
ontwikkelt. Mensen plaatsen zichzelf op een denkbeeldige tijdlijn van verleden, heden en toekomst en stellen
daarbij regelmatig het levensperspectief en de richting bij. Mensen gebruiken daarvoor de kaders die ze om zich
heen zien door te kijken naar hoe hun ouders het hebben gedaan, hoe vrienden en bekenden het doen. De
cultuur speelt ook een grote rol.

In onderzoek naar toekomstbeleving komt naar voren dat er een wederkerige relatie bestaat tussen
toekomstbeleving en welbevinden. Hoe je je op dit moment voelt, heeft invloed op hoe je naar de toekomst
kijkt. Tegelijkertijd hebben de beelden die je hebt van de toekomst invloed op je huidige beleving.
Toekomstverbeelding kan een creatieve kracht zijn die aanzet tot actie en uitproberen. De toekomstbeleving is
dus een reflectie van de oriëntatie op het leven, van de zin die je in het leven ervaart. Daarmee hoeft de
verbeelding van de toekomst niet altijd te bestaan uit concrete doelen, verwachtingen of beelden. Wanneer je je
meer richt op de ervaring van het hier-en-nu, kan daarin nog steeds vertrouwen bestaan in wat zich van daaruit
kan ontvouwen.

Meer lezen?

In het boek ‘Zin kun je maken. Processen van zingeving begeleiden’ van Ilse Vooren en Merlijn Koch lees je meer
over de gebruikte perspectieven op zingeving: www.zinkunjemaken.nl.

Energie die je in het levensgebied steekt
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