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Vragenschema persoonlijk interview 

Introductie 
• Dank voor bereidheid tot meedoen 
• Onderwerp: Zoals ik al eerder vertelde, ben ik onderzoeker verbonden aan de Universiteit 

Utrecht, en ik hou me bezig met nieuwe vormen van spiritualiteit, met name van mensen 
die zich niet zo thuis voelen in een kerk of andere religieuze of spirituele groepering. Ik 
ben op zoek naar mensen die daar belangstelling voor hebben en die mij wat willen 
vertellen over hun eigen manier van spiritueel zijn. Het doel van het onderzoek is om na 
te gaan hoe deze mensen hun spiritualiteit vormgeven, in ideeën en gevoelens, en hoe ze 
daarmee in het leven staan. Dat is heel breed, maar we hebben er dan ook de tijd voor. 

• Vertrouwelijke en anonieme verwerking 
• Consent form, en toestemming voor opnemen indien nog niet gevraagd 
• Geplande duur (max. 2 uur) van het interview aangeven 
• Geen goede of foute antwoorden, het gaat over uw  mening,  uw ervaringen,  uw 

interpretatie. U kunt als u wilt ook later in het interview terugkomen op wat u in een 
eerder stadium gezegd heeft. 

• 'Heeft u nog vragen voordat we beginnen?' 
• Band aanzetten 

Topics en interviewvragen                                                                                                                     
(italic: 'doorvragen' voor als beantwoording niet op gang komt)  

1. Levensverhaal (ca. 30 minuten)         
Voordat we tot het eigenlijke onderwerp van gesprek komen zou ik u willen vragen om mij te 
vertellen hoe uw leven totnogtoe verlopen is? Neemt u hier rustig de tijd voor.  

- levensthema's: Beroepskeuze en -motivatie, levensdoel of -thema 
- Crisismomenten: zijn er momenten geweest die een beslissende invloed hebben gehad 

op uw leven? Voorbeelden! 

2. Verkennen van begrippen: religie, spiritualiteit, kerken (ca. 15 minuten) 
U hebt in de vragenlijst ingevuld dat u wel/niet religieus bent ingesteld en wel/niet 
spiritueel. Ik wil nu graag met u wat verder praten over religie en spiritualiteit.  
- Waar denkt u aan bij het woord religie? 
- Waar denkt u aan bij het woord spiritualiteit? 
- Hoe denkt u over de gevestigde religie? 

3. Eigen spiritualiteit verkennen en ontwikkeling daarvan door het leven heen (ca. 30 minuten) 
Wilt u mij nu wat meer vertellen over uw spiritualiteit/religiositeit en hoe die zich in de loop van uw 
leven heeft ontwikkeld? Doorvragen op dimensies van spiritualiteit/religiositeit die zich voordoen, 
daarna die als checklist aflopen (zie topic 4).  

- voorbeelden van motivatie 
- voorbeelden van spirituele ontwikkeling 
- voorbeelden van crisismomenten in spiritualiteit 

4. Dimensies van religiositeit/spiritualiteit verkennen /checklist  (ca. 30 minuten) 

4.1 Ideologie (10) 
Welke spirituele ideeën zijn belangrijk voor u? Kunt u deze beschrijven? 

- hoger/dieper zelf 
- goddelijke oorsprong /zelfde eeuwige bron 
- alles is onderdeel groter bewustzijn 
- intuïtie ontwikkelen 
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- alle antwoorden in jezelf 
- leven in het NU 
- hogere machten/krachten etc. 

• Waarom vindt u dat belangrijk 
Consequenties: 
• Hebben deze spirituele ideeën invloed op bepaalde beslissingen die u neemt? 
• Hebben deze spirituele ideeën invloed op uw relaties met andere mensen? 
• Hebben deze spirituele ideeën invloed op de invulling van uw werk en vrije tijd? 
 
4.2 Ervaring (10) 
• Heeft u wel eens een bijzondere ervaring gehad, die u religieus of spiritueel zou noemen? 

(ervaringen of gevoelens van verbondenheid met zelf, anderen, natuur, hogere macht, 
paranormale ervaringen, ervaringen van diepgang, van zinvolheid, van intuïtie, van 
contact met een andere werkelijkheid, van zelfoverstijging) 

• Kunt u deze ervaring(en) beschrijven? Indien meerdere, vraag de twee meest 
prominente te beschrijven. Bij elk: de vervolgvragen stellen die hieronder staan 

• Hebt u een betekenis aan deze ervaring(en) gegeven? 
Consequenties: 
• Heeft dit invloed op bepaalde beslissingen die u neemt? 
• Heeft dit invloed op uw relaties met andere mensen? 
• Heeft dat invloed op de invulling van uw werk en vrije tijd? 

4.3 Praktijk (10) 
Beoefent u ook activiteiten die met uw spiritualiteit te maken hebben?  
• Kunt u deze activiteiten beschrijven? (maanstenen, aan bomen hangen, yoga, 

bidden, alt geneeswijzen, astrologie, paramarkt) 
• Waarom doet u deze activiteiten? (zijn er ook andere manieren om deze doelen te 

bereiken?) Geen reden is ook goed! 
Consequenties: 
• Heeft dit invloed op bepaalde beslissingen die u neemt?    
• Heeft dit invloed op uw relaties met andere mensen? 
• Heeft dat invloed op de invulling van uw werk en vrije tijd?     
 

5. Sociaal engagement verkennen (ca. 30 minuten) 
Wat doet u verder in uw vrije tijd? 
•     Kunt u deze activiteiten beschrijven? (politiek actief; mantelzorg; familiebezoek, betrokken bij 
bepaalde organisaties, ofwel als vrijwilliger ofwel in de vorm van giften, etc.)  
• Wat betekenen deze activiteiten voor u/ hoe bent u hiertoe gekomen en hoe lang doet u dit al? 
• Steekt u er naast tijd ook geld in? 
• Wat betekenen deze activiteiten voor u zelf / wat levert het uzelf op? 
• Heeft dit invloed op bepaalde beslissingen die u neemt? 
• Heeft dit invloed op uw relaties met andere mensen? 
• Heeft dat invloed op de invulling van uw werk en vrije tijd? 
 
• Hoe staat u tegenover de maatschappij waarin wij leven? 
• Zou u iets willen veranderen aan die maatschappij? 
• Zou u aan die verandering zelf een bijdrage willen leveren?' 
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6. Verbinding vragen tussen spiritualiteit en sociaal engagement  (ca. 15 minuten)  
U hebt aangegeven dat u zich inzet voor . . . (zie topic). Heeft dit nog op een of andere 
manier te maken met uw spiritualiteit of ziet u dat er los van? 
 

Afsluiting 
• Bedanken 
• Heeft de respondent nog iets toe te voegen? Terugkijkend op interview, (evt. alsnog) 

levensthema's? 
• Hoe vond de respondent het interview? 
• Toelichten wat er met het interview gebeurt, vraag of de respondent interesse heeft in 

nalezen van het transcript (spoedig), en evt. de voorlopige analyseresultaten (duurt nog 
maanden) 

• Band uilzetten, napraten 
NB Eigen spiritualiteit; tot einde bewaren. Terughoudend antwoorden. 
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