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Verkennende zingevingvragen  
Om het makkelijker te maken de verschillende zingevingcategorieën op jezelf te betrekken 
staan hieronder per categorie een aantal vragen die je op weg kunnen helpen. Een snelle 
manier om zingeving te classificeren en prioriteiten te stellen is door eerst per categorie een 
score (van 1 tot 100) te geven voor je huidige situatie en je gewenste situatie. Je begint dan 
daar waar je gewenste situatie het grootste verschil heeft met je huidige situatie. Met behulp 
van de vragen kun je dan aangeven wat je wilt veranderen. Je kunt de vragen als zin 
opschrijven of op codenummer invullen. Als je begint met de huidige situatie, kun je bij een 
positief antwoord op de vraag “Wil ik dit veranderen?” direct de gewenste situatie (positief 
geformuleerd) beschrijven. Noteer hierbij duidelijk “gewenste situatie” (gs) als aandachtspunt 
waar je naartoe wilt werken. Neem gerust de vrijheid om bij de beschrijving van de 
categorieën zelf toevoegingen te doen als je voelt dat het anders onvolledig is of als dit je 
meer inzicht geeft.  
 

1. RELATIES [Identiteit, Waarden] 
Ik behoor tot .....(R1), Als ik bij .…(R2a) ben dan ....(R2b), De mensen die het meest belangrijk 
voor mij zijn, zijn ....(R3a) omdat....(R3b) ,Ik hou het meest van ...(R4a) (naam persoon / 
mensen)  omdat .... (R4b), mensen mogen mij graag omdat ....(R5), Ik classificeer mezelf als 
....(R6), Rollen die ik in relaties graag speel zijn…. (R7), Als ik persoonlijk contact heb met 
anderen dan….(R8).   

2. WERK [Identiteit, Waarden, Vaardigheden, Gedrag] 
Mijn beroep of voornaamste werkzaamheid is ....(W1a) omdat...(W1b), Wat ik doe is....(W2a) 
omdat ...(W2b), Wat ik hier leuk aan vind is...(W3), wat ik er vervelend aan vind is ...(W4), De 
activiteiten die ik doe zijn belangrijk want ....(W5), Dingen die ik goed doe zijn ....(W6), In mijn 
werk lever ik toegevoegde waarde aan het leven van mensen door ….(W7), Rollen die ik in 
mijn werk speel zijn … (W8), Mijn collega’s waarderen me het meest voor .... (W9) 

3. PERSOONLIJK WELZIJN [Waarden & Overtuigingen, Vaardigheden] 
Ik hou van  .... (P1) (activiteit), Ik ben erg gelukkig als ik ....(P2), Het leukste wat er met me kan 
gebeuren is ....(P3a) omdat ...(P3b), sporten en hobby’s die ik leuk vind om te doen zijn ....(P4), 
Ik voel me gezond als ik ...(P5), Ik voel mij lichamelijk / fysiek …..(P8), dingen die mij veel 
energie kosten zijn ...(P6) en ik heb een voorkeur voor .....(P7) (soort levensstijl),  

4. ZELFREALISATIE [Spiritualiteit, Identiteit, Waarden, Vaardigheden] 
Ik wil ....(Z1a) omdat.....(Z1b), Mijn belangrijkste doel in dit leven is ....(Z2), Ik weet dat ik kan 
.....(Z3) , de dingen waar ik voor herinnerd wil worden zijn ....(Z4), Ik ben trots op mezelf als ik 
.....(Z5a) omdat....(Z5b), dingen waar ik goed in ben zijn ....(Z6)(talenten), Ik voel me het best 
als ik ......(Z7), Als ik helemaal gelukkig en in balans ben dan ben ik een ….(Z8)(archetypische 
rol of metafoor)  

5. DIENSTBAARHEID [Identiteit, Waarden] 
Ik help .....(persoon)(D1a) met....(D1b) omdat.....(D1c), Ik geef graag advies aan ....(D2), 
mensen die ik het liefste help zijn ....(D3), Als ik help voel ik me ....(D4), anderen helpen 
betekent voor mij .....(D5), Ik wil geholpen worden met …(D6a) want ....(D6b)  

6. GELOVEN [Spiritualiteit, Identiteit, Waarden] 
Ik geloof in ....(G1), de beste maatschappij of systeem is ....(G2a) want....(G2b), Als ik doodga 
dan ....(G3), Ik moet ...(G4a) want ....(G4b), Ik weet dat mijn geloofsovertuiging waar is want 
....(G5), Ik vertrouw op .... (G6a) want...(G6b), Dingen die het meest belangrijk voor mij zijn, 
zijn...(G7)  

7. MATERIALISME [Identiteit, Waarden, Omgeving] 
Ik wil ....(M1a) hebben want ....(M1b), als ik de jackpot van de loterij zou winnen dan zou ik 
....(M2), Mijn meest waardevolle bezit is ...(M3), Mijn leven wordt beter als ik .....(M4) heb, het 
eerste grote ding wat ik wil kopen is ....(M5), Als ik al mijn bezittingen kwijt zou raken dan zou 
ik ....(M6), Geld betekent voor mij….(M7), Het bezit wat het meeste over mij zegt is ....(M8)  

8. TOEKOMST / HOOP [Spiritualiteit, Identiteit & Missie, Waarden & Overtuigingen] 
Op een dag hoop ik om …..(T1), Aan het einde van mijn leven (als ik terugkijk) dan ....(T2), De 
toekomst bepaalt ....(T3), Ik wens....(T4), Mijn grootste droom is ...(T5), Mijn visie is....(T6), 
Over een tijdje zal ik .....(T7), Als ik de toekomst kon veranderen dan zou ik ....(T8a) 
want....(T8b), Als ik het verleden kon veranderen dan .....(T9), Ik verwacht dat ….(T10) 
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